
Leringen van 
kerkpresidenten
Joseph Fielding Smith

Leringen van kerkpresidenten: Joseph Fielding Sm
ith



LERINGEN VAN KERKPRESIDENTEN

JOSEPH FIELDING SMITH

Een uitgave van 
De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen 

Salt Lake City (Utah, VS)



Boeken in de serie Leringen van kerkpresidenten

Leringen van kerkpresidenten: Joseph Smith (bestelnummer 36481 120)
Leringen van kerkpresidenten: Brigham Young (35554 120)
Leringen van kerkpresidenten: John Taylor (35969 120)
Leringen van kerkpresidenten: Wilford Woodruff (36315 120)
Leringen van kerkpresidenten: Lorenzo Snow (36787 120)
Leringen van kerkpresidenten: Joseph F. Smith (35744 120)
Leringen van kerkpresidenten: Heber J. Grant (35970 120)
Leringen van kerkpresidenten: George Albert Smith (36786 120)
Leringen van kerkpresidenten: David O. McKay (36492 120)
Leringen van kerkpresidenten: Joseph Fielding Smith (36907 120)
Leringen van kerkpresidenten: Harold B. Lee (35892 120)
Leringen van kerkpresidenten: Spencer W. Kimball (36500)

Deze boeken zijn bij uw distributiecentrum of via store .lds .org  
verkrijgbaar. De boeken zijn ook elektronisch beschikbaar op  
LDS.org.

Wij stellen uw opmerkingen en suggesties over dit boek op prijs. 
U kunt die sturen naar: Curriculum Development, 50 East North 
Temple Street, Salt Lake City, UT 84150-0024, VS.

E-mail: cur-development@ ldschurch .org.

Gelieve uw naam, adres, wijk en ring te vermelden. Vergeet niet 
de titel van het boek te vermelden. Schrijf ons vervolgens wat u 
van het boek vindt, wat u aanspreekt en wat verbetering behoeft.

© 2013 Intellectual Reserve, Inc. 
Alle rechten voorbehouden 

Printed in the United States of America
Engels origineel vrijgegeven: 8/03 

Ter vertaling vrijgegeven: 8/03 
Titel van het origineel: Teachings of Presidents of the Church:  

Joseph Fielding Smith 
Dutch 

36907 120



Inhoud

Inleiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII
Historisch overzicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XI
Het leven en de bediening van Joseph Fielding Smith . . . . . . . . .1
1 Onze Vader in de hemel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
2 Onze Heiland, Jezus Christus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
3 Het heilsplan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
4 Ons gezin versterken en behouden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
5 Geloof en bekering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
6 De betekenis van het avondmaal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
7 Joseph en Hyrum Smith — getuigen van Jezus Christus . . . 111
8 De kerk en het koninkrijk van God . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
9 De getuigen van het Boek van Mormon. . . . . . . . . . . . . . . 135

10 Ware kennis opdoen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
11 De aan Joseph Smith overgedragen 

priesterschapssleutels respecteren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
12 De eed en het verbond van het priesterschap . . . . . . . . . . 171
13 De doop  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
14 De gave van de Heilige Geest  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
15 Het eeuwig huwelijk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
16 Kinderen in licht en waarheid grootbrengen . . . . . . . . . . . 217
17 De verzegelbevoegdheid en de tempelzegeningen . . . . . . 229
18 Leven naar elk woord dat uit de mond van God uitgaat  . . 243
19 In de wereld maar niet van de wereld . . . . . . . . . . . . . . . . 255
20 Liefde en zorg voor alle kinderen van onze Vader . . . . . . . 267
21 Het evangelie aan de wereld verkondigen . . . . . . . . . . . . . 279
22 Gebed — een gebod en een zegen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293
23 Zelf verantwoordelijkheid nemen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303
24 Het werk van de vrouwen in de kerk: ‘onbaatzuchtige 

toewijding aan deze glorierijke zaak’ . . . . . . . . . . . . . . . . . 315



IV

I n h o u d

25 De geboorte van Jezus Christus:  
‘Ik verkondig u grote blijdschap’ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327

26 De komst van onze Heer voorbereiden . . . . . . . . . . . . . . . 337
Gebruikte afbeeldingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351
Register  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353







VII

Inleiding

Het Eerste Presidium en het Quorum der Twaalf Apostelen heb-
ben de reeks Leringen van kerkpresidenten uitgebracht om u dich-
ter bij uw hemelse Vader te brengen en uw inzicht in het herstelde 
evangelie van Jezus Christus te vergroten. 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 Joseph Fielding Smith, 
die van 23 januari 1970 tot 2 juli 1972 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 Joseph 
Fielding Smith naar om met een gebed in uw hart inspiratie van de 
Heilige Geest te ontvangen. De vragen aan het eind van elk hoofd-
stuk zullen u inzicht in de leringen van president Smith geven en u 
helpen ze toe te passen. Terwijl u deze leringen bestudeert, kunt u 
zich afvragen hoe u ze aan uw familie of vrienden kunt overbren-
gen. Daardoor zult u meer inzicht krijgen in wat u leest.

Lesgeven met dit boek

U kunt dit boek thuis en in de kerk gebruiken. Doorgaans wordt 
er in de hogepriestersgroep, het ouderlingenquorum en de ZHV 
elke maand twee keer uit het boek lesgegeven. Daar het boek meer 
hoofdstukken bevat dan in een jaar kan worden behandeld, kun-
nen wijk- en ringleiders zelf bepalen welke hoofdstukken het meest 
tegemoet komen aan de behoeften van de leden.
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De volgende richtlijnen kunnen u helpen om les te geven uit 
dit boek:

Voorbereiding van de les

Stel u open voor de Heilige Geest bij de voorbereiding van de 
les. Bestudeer het desbetreffende hoofdstuk met een gebed in uw 
hart om meer inzicht in de leringen van president Smith te krijgen. 
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. Dan zullen ze 
zich eerder in de discussie mengen en zo elkaar opbouwen.

Schenk in uw voorbereiding voldoende aandacht aan ‘Ideeën 
voor studie en onderwijs’ aan het eind van elk hoofdstuk. Onder dit 
kopje vindt u vragen, relevante teksten en onderwijstips. De vragen 
en relevante teksten houden specifiek verband met het desbetref-
fende hoofdstuk. De onderwijstips kunnen als leidraad dienen bij 
al uw inspanningen om anderen vreugde in het leren en naleven 
van het evangelie bij te brengen.

het hoofdstuk introduceren

Creëer aan het begin van de les een sfeer waarin de Geest het hart 
en verstand van de deelnemers aan de les kan raken en houd die de 
hele les vast. Richt de aandacht van de deelnemers meteen bij aan-
vang op de leringen in het hoofdstuk. Overweeg de volgende ideeën:

•	 Lees	en	bespreek	de	paragraaf	‘Uit	het	leven	van	Joseph	Fielding	
Smith’ aan het begin van het hoofdstuk.

•	 Bespreek	een	plaat	of	tekst	uit	het	hoofdstuk.

•	 Zing	samen	een	lofzang	die	verband	houdt	met	de	les.

•	 Vertel	in	het	kort	een	persoonlijke	ervaring	met	betrekking	tot	
het onderwerp.
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een discussie leiden over de leringen van president Smith

Nodig anderen uit om aan de discussie mee te doen, vragen 
te stellen en elkaar iets te leren. Ze zullen meer leren en eerder 
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 aan het eind van 
het hoofdstuk gebruiken. 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	door	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	een	paar	van	president	Smiths	leringen	uit	het	hoofd-
stuk. Laat de deelnemers voorbeelden uit de Schriften en uit 
hun eigen leven bespreken die de leringen van president Smith 
illustreren.

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

uitwisseling en toepassing aanmoedigen

President Smiths 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	Smith	op	
hun huiselijke of kerkelijke taken kunnen toepassen. U kunt ze 
bijvoorbeeld laten overdenken en bespreken hoe zij zijn leringen 
als echtgenoot, echtgenote, ouder, zoon, dochter, huisonderwij-
zer of huisbezoekster kunnen toepassen.
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•	 Moedig	de	deelnemers	aan	om	hun	familie	en	vrienden	te	vertel-
len over bepaalde leringen van president Smith.

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

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 Joseph Fielding 
Smith. 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 Smith verwees vaak met termen als de mens of het 
mensdom naar alle mensen, zowel man als vrouw. 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 
Smith 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 Joseph Fielding Smith die in dit boek zijn 
opgenomen.

19 juli 1876 Wordt geboren in Salt Lake City (Utah, 
VS), als zoon van Julina Lambson 
Smith en Joseph F. Smith.

19 juli 1884 Zijn vader doopt en bevestigt hem. Hij 
krijgt van zijn vader zijn eerste eigen 
exemplaar van het Boek van Mormon.

6 april 1893 Woont de inwijding van de Salt Lake-
tempel bij.

1896 Ontvangt het Melchizedeks priester-
schap en de begiftiging.

26 april 1898 Trouwt met Louie Emily Shurtliff in de 
Salt Laketempel.

Mei 1899 t/m juli 1901 Vervult een voltijdzending in 
Engeland.

1901 t/m 1910 Vervult vele kerkroepingen, waaron-
der die van president in een priester-
schapsquorum, bestuurslid van de 
onderlinge ontwikkelingsvereniging 
voor jongemannen, hogeraadslid, en 
lid van een kerkcomité dat de opdracht 
had gekregen om publicaties ter verde-
diging van de kerk samen te stellen.

Oktober 1901 Gaat werken op het kantoor van de 
kerkhistoricus.
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1902 Publiceert een boekje over zijn fami-
liegeschiedenis, getiteld Asael Smith 
of Topsfield, Massachusetts, with Some 
Account of the Smith Family. Dit is de 
eerste van vele publicaties van zijn 
hand, waaronder 25 boeken en talrijke 
artikelen voor de kerkelijke tijdschrif-
ten en periodieken.

8 april 1906 Wordt in de algemene conferentie 
gesteund als assistent-kerkhistoricus, 
een positie die hij tot maart 1921 
bekleedt.

30 maart 1908 Louie Shurtliff Smith sterft aan een 
ernstige ziekte in de nasleep van haar 
derde zwangerschap.

2 november 1908 Trouwt met Ethel Georgina Reynolds 
in de Salt Laketempel.

7 april 1910 Zijn vader ordent hem tot apostel.

Oktober 1918 Zet een openbaring op schrift over de 
verlossing van de doden, gedicteerd 
door zijn vader, die de president van 
de kerk is. Deze openbaring is nu als 
afdeling 138 in de Leer en Verbonden 
opgenomen.

6 januari 1919 Aangesteld als raadgever in het pre-
sidium van de Salt Laketempel, een 
functie die hij tot 1935 vervult.

17 maart 1921 Benoemd tot kerkhistoricus, een posi-
tie die hij tot 1970 bekleedt.

1934 Benoemd tot president van de Genea-
logical Society of Utah, een positie die 
hij tot 1961 bekleedt.

26 augustus 1937 Ethel Reynolds Smith sterft na een 
ziekbed van vier jaar.
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12 april 1938 Trouwt met Jessie Ella Evans in de Salt 
Laketempel.

Mei t/m november 1939 Vervult met Jessie een specifieke 
opdracht in Europa, waarvoor hij 
Engeland, Schotland, Holland, België, 
Frankrijk, Zwitserland, Italië, Zweden, 
Noorwegen, Denemarken, Tsjecho-
Slowakije, Oostenrijk en Duitsland 
bezoekt. Geeft als in Europa de 
Tweede Wereldoorlog uitbreekt lei-
ding aan de evacuatie van alle Ameri-
kaanse zendelingen.

8 juni 1945 Geroepen als president van de Salt 
Laketempel, een functie die hij tot 
1949 vervult.

6 oktober 1950 Aangesteld als waarnemend president 
van het Quorum der Twaalf Apostelen.

9 april 1951 Gesteund tot president van het Quo-
rum der Twaalf Apostelen.

Juli t/m augustus 1955 Vervult, vergezeld van Jessie, een 
specifieke opdracht in Azië. Wijdt 
Guam, Korea, Okinawa en de Filipij-
nen toe aan de verkondiging van het 
evangelie.

September 1958 Woont de inwijding van de Londen-
tempel bij.

Oktober 1960 t/m 
 januari 1961

Bezoekt, vergezeld van Jessie, kerk-
leiders en zendelingen in Midden- en 
Zuid-Amerika.

Mei 1963 Geeft leiding aan de hoeksteence-
remonie van de Oaklandtempel in 
Californië.
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September 1963 Wijdt het Pioniersmonument in Kansas 
City (Missouri, VS) in, alsmede de his-
torische Libertygevangenis in Liberty 
(ook in Missouri).

29 oktober 1965 Geroepen als eerste raadgever in het 
Eerste Presidium, onder leiding van 
president David O. McKay.

18 januari 1970 Wordt na de dood van president 
David O. McKay senior apostel en pre-
siderend leider van de kerk.

23 januari 1970 Als president van De Kerk van Jezus 
Christus van de Heiligen der Laatste 
Dagen aangesteld.

6 april 1970 In de algemene conferentie tot presi-
dent van de kerk gesteund.

3 augustus 1971 Jessie Evans Smith overlijdt.

27–29 augustus 1971 Presideert de eerste gebiedsconfe-
rentie van de kerk, die in Manchester 
(Engeland) wordt gehouden.

18 januari 1972 Spreekt het inwijdingsgebed voor de 
Ogdentempel uit.

9 februari 1972 Presideert de inwijding van de Pro-
votempel. Hoewel hij het inwijdings-
gebed heeft geschreven, vraagt hij 
president Harold B. Lee om het gebed 
voor te lezen.

2 juli 1972 Overlijdt zeventien dagen vóór zijn 
96ste verjaardag in Salt Lake City.
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Het leven en de bediening 
van Joseph Fielding Smith

President Joseph Fielding Smith ‘gebruikte drie geweldige woor-
den die ik nooit zal vergeten’, herinnerde president Gordon B. Hin-
ckley zich. Die woorden waren ‘waar en trouw’. President Hinckley 
vervolgde: ‘In zijn toespraken, in zijn gesprekken, in zijn gebeden 
pleitte hij dat we waar en trouw zouden blijven.’ 1 President Tho-
mas S. Monson had een vergelijkbare herinnering aan hem: ‘Zelfs 
op hoge leeftijd bad [hij] altijd: “Mogen wij tot het einde toe waar 
en trouw zijn.”’ 2

‘Waar en trouw.’ Voor president Joseph Fielding Smith was dit 
meer dan een vaak herhaalde frase. Het was zijn oprechte, innige 
hoop voor alle mensen. Het was ook een omschrijving van zijn 
leven, vanaf zijn kindertijd tot en met zijn bediening als president 
van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen.

‘Kind van belofte’

Joseph Fielding Smith was volgens ouderling Bruce R. McConkie 
van het Quorum der Twaalf Apostelen ‘geboren als een kind van 
belofte’. Ouderling McConkie, schoonzoon van president Smith, 
legde uit dat Julina Lambson Smith ‘drie dochters had, maar geen 
zoons, en dat zij zich tot de Heer wendde en, zoals Hanna van-
ouds, “een gelofte [deed]”. [1 Samuël 1:11.] Haar belofte: als de 
Heer haar een zoon schonk, “zou ze alles doen om hem tot eer 
van de Heer en van zijn vader op te voeden.” De Heer verhoorde 
haar gebeden en zij hield zich aan haar belofte aan Hem.’ 3 Op 19 
juli 1876 verwelkomden Julina en haar echtgenoot, Joseph F. Smith, 
een zoon in hun gezin. Ze noemden hem Joseph Fielding Smith jr., 
naar zijn vader.
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de ouders van Joseph Fielding Smith: president 
Joseph F. Smith en Julina lambson Smith
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Joseph Fielding Smith werd geboren in een familie waarin geloof, 
hulpbetoon en leiderschap hoog in het vaandel stonden geschre-
ven. Zijn grootvader Hyrum Smith was de broer van de profeet 
Joseph Smith en een kloekmoedige getuige van de herstelling van 
het evangelie. De Heer benoemde Hyrum tot een ‘profeet en ziener 
en openbaarder voor [zijn] kerk’, en zei dat Hyrums naam ‘in eer-
volle gedachtenis zal worden bewaard van geslacht op geslacht, tot 
in alle eeuwigheid’ (LV 124:94, 96). Met zijn broer Joseph bezegelde 
Hyrum zijn getuigenis met zijn bloed, toen hij op 27 juni 1844 werd 
doodgeschoten (zie LV 135).

De vader van Joseph Fielding Smith, Joseph F. Smith, kreeg als 
kind grote verantwoordelijkheid te dragen. De eerstgeborene van 
Hyrum en Mary Fielding Smith was vijf jaar toen zijn vader als mar-
telaar stierf en negen toen hij de huifkar van zijn weduwe-moeder 
van Nauvoo in Illinois naar de Salt Lake Valley reed. Later in zijn 
leven vervulde hij een zending en maakte hij deel uit van het Quo-
rum der Twaalf Apostelen. Hij was raadgever in het Eerste Presi-
dium toen zijn zoon Joseph werd geboren. Hij was van 17 oktober 
1901 tot 19 november 1918 president van de kerk.

De moeder van Joseph Fielding Smith, Julina Lambson Smith, 
maakte deel uit van een van de eerste pioniersfamilies in de Salt 
Lake Valley. Vanaf haar negende groeide ze op in het gezin van 
haar oom George A. Smith, die toen lid was van het Quorum der 
Twaalf Apostelen, en haar tante Bathsheba W. Smith. (Ouderling 
Smith zou later werkzaam zijn als eerste raadgever in het Eerste 
Presidium onder president Brigham Young. Zuster Smith was later 
werkzaam als algemeen ZHV-presidente.) Julina werd een liefheb-
bende vrouw en moeder, en een toegewijd lid van de zustershulp-
vereniging. Ze stond bekend om haar medeleven en kundigheid 
als vroedvrouw. Ze bracht niet alleen ‘bijna duizend baby’s ter 
wereld’ maar zorgde ook goed voor de moeders.4 Van oktober 
1910 tot april 1921 was ze werkzaam als tweede raadgeefster in 
het algemeen ZHV-presidium.
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Werken en spelen als jongen

Joseph leerde al op jonge leeftijd werken. Zijn familie bezat in 
Taylorsville (Utah, VS), zestien kilometer verderop, een boerde-
rij, waar hij en zijn broers hielpen met de irrigatie, hooioogst en 
de zorg voor de veestapel. Thuis zorgde het gezin voor een grote 
moestuin, verschillende fruitbomen, drie lange rijen druivenstokken, 
kippen, drie koeien en enkele paarden. President Joseph F. Smith 
praktiseerde het meervoudig huwelijk, zodat er veel monden te 
vullen waren, maar ook veel handen om het werk te doen. Daar 
Joseph Fielding Smith een van de oudste zoons in het grote gezin 
was, kreeg hij een aantal taken toebedeeld die normaliter aan een 
volwassene zouden zijn gegeven. Deze taken weerhielden hem er 
niet van om zijn schooltaken te doen.

Josephs eerste werk buitenshuis was voor zijn moeder. Hij reed 
haar vaak met paard en wagen rond voor haar werk als vroed-
vrouw. Aan het eind van zijn tienerjaren vond hij een baan bij Zion’s 
Cooperative Mercantile Institution (ZCMI), waar hij lange en ver-
moeiende dagen maakte. Hij zou daar later over zeggen: ‘Ik werkte 
de hele dag als een paard, droeg zakken meel en zakken suiker, en 
stukken ham en spek op mijn rug. ’s Avonds was ik afgepeigerd. Ik 
woog 68 kilo, maar ik tilde zonder al te veel moeite zakken van 90 
kilo op en zette die op mijn schouders.’ 5

Als tegenwicht tegen dit zware werk zorgde Joseph ervoor dat hij 
tijd had om ook wat te spelen. Hij en zijn broers en zussen deden 
’s avonds spelletjes om het huis, verstoppertje spelen tussen de 
druivenstokken — ‘vooral als de druiven rijp waren.’ 6 En hij speelde 
ook graag honkbal. Elke wijk had zijn eigen honkbalploeg, en hij 
genoot van die vriendschappelijke rivaliteit.

Evangeliestudie en geestelijke groei

Hoewel honkbal belangrijk voor de jonge Joseph Fielding Smith 
was, ging hij soms eerder weg bij een wedstrijd voor een bezig-
heid die nog belangrijker voor hem was. Dan kon je hem aantref-
fen ‘op de hooizolder of in de schaduw van een boom, verdiept 
in het lezen’ van het Boek van Mormon.7 ‘Zolang als ik me kan 



5

h e t  l e V e n  e n  d e  b e d I e n I n g  VA n  J o S e p h  F I e l d I n g  S m I t h

herinneren’, zou hij later zeggen, ‘heb ik, vanaf het moment dat ik 
kon lezen, meer dan uit wat ook ter wereld, vreugde en voldoening 
gehaald uit het bestuderen van de Schriften, en uit het lezen over 
de Heer Jezus Christus, over de profeet Joseph Smith en over het 
werk dat gedaan is voor de verlossing van de mens.’ 8 Hij begon 
in feite een gewoonte te maken van Schriftstudie toen hij op zijn 
achtste zijn eerste boek-van-mormon kreeg. Hij las ijverig in de 
standaardwerken en andere kerkpublicaties. Hij droeg het Nieuwe 
Testament in zakformaat bij zich, zodat hij in de lunchpauzes en 
als hij van en naar zijn werk bij ZCMI liep, kon lezen. Zo bouwde 
hij gestaag en onverstoorbaar aan de kracht van zijn getuigenis van 
het herstelde evangelie.

Maar Josephs geestelijke groei beperkte zich niet tot zijn Schrift-
studie. Hij nam getrouw deel aan de kerkelijke bijeenkomsten en 
klassen. Hij onderging priesterschapsverordeningen en -zegens. Hij 
had in het bijzonder aandacht voor de tempel. De Salt Laketempel 

de jonge Joseph Fielding Smith ging soms eerder weg bij een honkbalwedstrijd 
om thuis op de hooizolder in het boek van mormon te lezen.
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was al 23 jaar in aanbouw toen hij werd geboren. ‘Zijn hele jeugd 
had de jonge Joseph met veel belangstelling de bouw van dit mag-
nifieke gebouw gadegeslagen. Hij had de laatste van de enorme 
granieten blokken uit de steenhouwerij per treinwagon zien aan-
komen. […] [Hij] had ten slotte de majestueuze torens zien oprijzen. 
[…] [Hij zei:] “Ik heb mij toen vaak afgevraagd of ik lang genoeg zou 
leven om de voltooide tempel te aanschouwen.”’ 9

Op 6 april 1893 woonde Joseph de eerste inwijdingsdienst van de 
Salt Laketempel bij. President Wilford Woodruff, de vierde president 
van de kerk, presideerde de dienst en sprak het inwijdingsgebed 
uit. Op de verhoging zat, links van president Woodruff, zijn tweede 
raadgever, president Joseph F. Smith.

Toen Joseph 19 jaar oud was, ontving hij zijn patriarchale zegen. 
Die zegen, uitgesproken door zijn oom John Smith, die toen dienst 
deed als patriarch van de kerk, droeg bij tot Josephs geestelijke 
kracht. Joseph kreeg te horen:

‘Het zal uw voorrecht zijn om een hoge leeftijd te bereiken, en 
het is de wil van de Heer dat u een groot man in Israël wordt. […]

‘Het zal uw taak zijn om met uw broeders te vergaderen en het 
volk te presideren. Het zal ook uw taak zijn om voor de bediening 
veel in eigen land en naar het buitenland, over land en over zee, 
te reizen. En ik zeg tot u: richt uw hoofd op en verhef uw stem 
zonder angst, want de Geest van de Heer zal u leiden en de zegen 
van de Heer zal op u rusten. Zijn geest zal u inspireren en u het 
woord en het gevoel geven, dat u de wijsheid van de goddelozen 
zult beschamen en de beraadslagingen van de onrechtvaardigen 
als niets zult achten.’ 10

Later dat jaar, na zijn twintigste verjaardag, kreeg hij nieuwe 
mogelijkheden om te dienen en geestelijk te groeien. Hij werd geor-
dend tot het ambt van ouderling in het Melchizedeks priesterschap 
en ontving de begiftiging in de tempel. Tegen het einde van zijn 
leven, toen hij president van de kerk was, zou hij verklaren: ‘Wat ben 
ik dankbaar dat ik het heilige priesterschap draag. Ik heb mijn hele 
leven getracht mijn roeping in het priesterschap groot te maken en 
hoop tot het einde van dit leven te volharden, en in het komende 
leven in het gezelschap van de getrouwe heiligen te zijn.’ 11
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Verkering en huwelijk

De manier waarop de jonge Joseph Fielding Smith een steun 
voor zijn familie was, het evangelie bestudeerde en zich op de 
priesterschapszegeningen voorbereidde, bleef niet onopgemerkt 
voor een jonge vrouw, Louie Shurtliff genaamd. Louie, wier ouders 
in Ogden (Utah) woonden, kwam bij de familie Smith inwonen, 
zodat ze aan de University of Utah kon studeren, die in die tijd 
tegenover het huis van de familie Smith was gevestigd.

Aanvankelijk waren Joseph en Louie niet meer dan goede vrien-
den, maar geleidelijk ontwikkelde die vriendschap zich tot vaste 
verkering. Daar ze weinig geld hadden, beperkte hun verkering 
zich tot samen lezen in de zitkamer, met elkaar praten, samen een 
wandeling maken en naar kerkactiviteiten gaan. Joseph luisterde 
ook graag naar het pianospel van Louie. Heel af en toe gingen ze 
naar een uitvoering in een theater. Aan het eind van Louie’s tweede 
jaar aan de universiteit was hun vriendschap uitgegroeid tot liefde 
zozeer zelfs dat Joseph, in de vakantieperiode, een keer of twee 
over karrensporen naar Ogden is gefietst (160 kilometer v.v.) om 
haar te zien.12

Uiteindelijk begonnen Louie en Joseph het over een huwelijk 
te hebben. Er speelde echter ook een andere vraag: zou Joseph 
op zending worden geroepen? In die tijd gingen jonge mannen en 
vrouwen die op zending wilden niet naar hun bisschop toe om voor 
een zending te worden voorgedragen. De procedure voor zendings-
oproepen was volledig in handen van het kantoor van de president 
van de kerk. Een jonge man wist nooit van tevoren wanneer hij een 
zendingsoproep in de brievenbus kon verwachten.

Louie studeerde in de lente van 1897 af en ging terug naar haar 
ouders in Ogden. Een jaar later, toen er maar geen zendingsoproep 
kwam, besloot het paar verder te gaan met hun huwelijksplannen. 
Joseph zou later zeggen: ‘Ik haalde haar over om van woonplaats 
te veranderen, en op 26 april 1898 gingen we naar de Salt Lake-
tempel, waar mijn vader, president Joseph F. Smith, ons voor tijd en 
alle eeuwigheid in de echt verbond.’ 13 Joseph en Louie begonnen 
hun huwelijksleven in een klein onderkomen in het huis van de 
familie Smith.
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Gehoor geven aan een zendingsoproep

In de beginperiode van de kerk was het gewoon dat getrouwde 
mannen een voltijdzending vervulden. Joseph en Louie waren dan 
ook niet verbaasd toen er op 17 maart 1899 per post een zendings-
oproep, ondertekend door president Lorenzo Snow, arriveerde. 
Maar Joseph zal wellicht wel enigszins verbaasd zijn geweest over 
het zendingsgebied waaraan hij was toegewezen. Voordat hij de 
oproep ontving, had hij met president Franklin D. Richards, pre-
sident van het Quorum der Twaalf Apostelen, een gesprek gehad 
over een mogelijke zendingsoproep. Joseph zou zich later herin-
neren: ‘[Hij] vroeg mij waar ik mijn zending zou willen vervullen. 
Ik zei tegen hem dat ik nergens in het bijzonder naartoe wilde, 
dat ik zou gaan waar ik naartoe werd gestuurd. Maar hij zei: “Je 
moet wel een plek hebben waarnaar je voorkeur uitgaat.” Waarop 
ik zei: “Nou, ik ga het liefste naar Duitsland.” Dus stuurden ze mij 
naar Engeland!’ 14

Louie besloot voor de duur van Josephs zending naar haar 
ouders terug te gaan. Zo zou ze, dacht ze, beter tegen de eenzaam-
heid bestand zijn die zijn afwezigheid teweeg zou brengen. En ze 
zou in de winkel van haar vader werken, zodat ze Joseph financieel 
kon steunen.15

Op 12 mei 1899, een dag voordat hij het zendingsveld inging, 
kregen ouderling Smith en andere zendelingen instructie van 
president Joseph F. Smith en de ouderlingen George Teasdale en 
Heber J. Grant van het Quorum der Twaalf Apostelen. Dat was alle 
instructie die ze zouden krijgen, voordat ze als voltijdzendeling op 
pad gingen. In deze bijeenkomst kreeg iedere zendeling een offici-
eel zendingscertificaat. In dat van ouderling Smith stond:

‘Hiermede verklaren wij dat de bezitter dezes, ouderling 
Joseph F. Smith jr., een goed lid van De Kerk van Jezus Christus 
van de Heiligen der Laatste Dagen is, en door algemene autoritei-
ten van voornoemde kerk is geroepen om een zending in Groot-
Brittannië te vervullen. Als zodanig is hij bevoegd het evangelie te 
verkondigen en alle verordeningen te bedienen die met zijn ambt 
verband houden.
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‘Wij nodigen alle mensen uit om acht te slaan op zijn leringen 
en raadgevingen als man Gods, die is gestuurd om de deur naar 
het heilsleven te openen. Wij verzoeken u hem bij zijn reizen te 
steunen, bij alles wat hij daarvoor nodig heeft.

‘En wij bidden God, de eeuwige Vader, ouderling Smith en allen 
die hem ontvangen en zorg bieden te zegenen met de zegeningen 
van hemel en aarde, voor tijd en alle eeuwigheid, in de naam van 
Jezus Christus. Amen.

‘Ondertekend in Salt Lake City (Utah), 12 mei 1899, namens voor-
noemde kerk. Lorenzo Snow, George Q. Cannon, Jos. F. Smith, 
Eerste Presidium.’ 16

De volgende dag kwam de familie bijeen om afscheid van Joseph 
en van een oudere broer te nemen, die ook op zending naar Enge-
land was geroepen. Er was echter één gezinslid dat er niet bij was. 

ouderling Joseph Fielding Smith als voltijdzendeling.
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Josephs jongere zusje, Emily, had zich verstopt, omdat ze zich 
schaamde over iets wat ze een paar jaar eerder gedaan had. Toen 
Joseph en Louie verkering hadden, had Joseph Emily en de andere 
kleine kinderen soms vroeg naar bed gestuurd, zodat hij ongestoord 
tijd met zijn liefje kon doorbrengen. Niet blij met het ‘onrecht’ dat 
haar was aangedaan, had Emily vaak gebeden dat de Heer haar 
broer op zending zou roepen. En nu hij echt op zending ging, 
voelde ze zich schuldig over de rol die zij wellicht in zijn vertrek 
had gespeeld.17

Joseph en Louie wisten echter dat de zendingsoproep van de 
Heer afkomstig was. Joseph wilde wat graag zijn plicht doen en 
Louie was vergenoegd dat haar man op zending was geroepen, 
hoewel zij beiden aan het idee moesten wennen dat ze elkaar een 
tijdlang niet zouden zien. Toen het voor ouderling Smith de hoog-
ste tijd werd om naar het treinstation te gaan, ‘probeerde Louie 
dapper te zijn en niet in huilen uit te barsten. Maar ze kon moeilijk 
haar rode ogen verbergen. En van de gedachte alleen al dat hij zou 
vertrekken, kreeg Joseph zoveel heimwee dat hij eigenlijk geen zin 
had om met iemand te praten. […] Met een brok in zijn keel nam 
hij bij de voordeur van het oude huis aan First North Street met een 
zoen afscheid van al zijn dierbaren: mama, papa, broers en zussen, 
tantes, en als laatste, Louie. “Dag Louie, liefste van me. God zegene 
je en behoede je tot ik terug kom.”’ 18

Het evangelie zaaien in Engeland

Vanaf het moment dat zijn trein — ongerieflijk en vergeven van 
tabaksrook — hem snel van huis verwijderde, begon ouderling 
Smith zich aan zijn zending te wijden. Uit zijn dagboek en de brie-
ven die hij stuurde en kreeg, worden de moeilijkheden waarmee 
hij als zendeling werd geconfronteerd duidelijk, alsmede het geloof 
en de toewijding waarmee hij ze tegemoet trad.

Aan het eind van zijn eerste werkdag in Engeland schreef hij in 
zijn dagboek: ‘Dit was een hele belangrijke dag in mijn nog korte 
leven. Ik ben minder dan een maand geleden van huis gegaan om 
het evangelie van onze Heer te prediken. […] Ik ben vandaag langs 
de deuren gegaan en heb 25 traktaten [brochures] weggegeven. Het 
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is de eerste keer dat ik zulk werk doe en ik moet zeggen dat het 
mij niet gemakkelijk afging. […] Ik heb vandaag voor het eerst mijn 
getuigenis aan de wereld gegeven, maar dat zal ik in het vervolg 
beter doen. Met de hulp van de Heer zal ik zijn wil doen, waarvoor 
ik geroepen ben.’ 19

Toen zijn vader hem wat geld stuurde, schreef hij terug: ‘Ik zal 
heel zuinig zijn met het geld dat ik van u heb gekregen.’ Ik geef 
niets uit, tenzij ik daar een hele goede reden voor heb.’ Hij schreef 
zijn vader ook over zijn voornemen om het evangelie te leren en 
te onderwijzen: ‘Ik ben hier om het evangelie te prediken en ik 
hoop dat ik dat goed zal doen. […] Ik wil, terwijl ik hier ben, heel 
graag mijn verstand en talenten ontwikkelen, om later nuttig werk 
te kunnen doen. […] Ik wil alles goed hebben en niets geeft mij 
meer genoegen dan iets meer inzicht in het evangelie te krijgen. 
Mijn verlangen is er bekend mee te raken en wijsheid op te doen.’ 20

President Joseph F. Smith schreef de volgende goedkeurende 
woorden in een brief aan ouderling Joseph Fielding Smith: ‘Je 
houding bevalt me, ik heb geloof in je onkreukbaarheid en je 
verschaft mij veel genoegen en voldoening. Ik wil dat je wijsheid 
aankweekt, je oefent in oordeel en geduld, alsmede in de Heilige 
Geest en de liefde Gods.’ 21 Louie’s vader, Lewis Shurtliff, uitte ook 
zijn vertrouwen in ouderling Smith: ‘Ik heb altijd al geweten dat 
je een geweldige zending zou vervullen en dat je de ervaring zou 
opdoen die je geschikt maakt voor de hoge positie die je in de 
toekomst zult bekleden.’ 22

In zijn brieven aan Louie uitte Joseph altijd zijn liefde voor haar. 
Hij sloot vaak gedroogde bloemen in in zijn ‘warme en liefde-
volle brieven.’ 23 Hij schreef ook over de problemen waarmee hij te 
maken kreeg: ‘Er zijn in deze natie veel mensen die weten dat het 
evangelie dat we prediken waar is, maar het ontbreekt hen aan de 
morele moed om de wereld vaarwel te zeggen en het evangelie 
te omarmen.’ 24

Louie verzond minstens eenmaal per week een brief. ‘Vergeet 
niet’, schreef ze eens, ‘dat ik hier ben om je lief te hebben en voor 
je te bidden, en dat je geen moment uit mijn gedachten bent. […] 
God zegene je, dierbare echtgenoot van me, dat bid ik immer.’ 25 
Louie liet geen twijfel bestaan over haar toewijding aan haar man, 
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en evenmin over haar toewijding aan de Heer en zijn werk. Ze 
herinnerde Joseph er voortdurend aan om niet toe te staan dat zijn 
heimwee zijn werklust verminderde.

Die bemoediging had ouderling Smith nodig, want hij vond zel-
den iemand die openstond voor de boodschap van het herstelde 
evangelie. Jaren later ‘vertelde hij aan zijn zoon Joseph dat de 
omstandigheden zo slecht waren en de mensen zo ongeïnteres-
seerd, dat bij hem de gedachte post vatte dat het allemaal nutteloos 
was. In een slapeloze nacht lag hij te piekeren over hoe hij het geld 
bij elkaar kon krijgen voor de terugreis.’ 26 Maar geïnspireerd door de 
bemoediging van dierbaren en gesterkt door hun gebeden en zijn 
eigen verlangen om te dienen, overwon hij dergelijke gedachten. Hij 
wist dat de Heer hem had geroepen en dat hij ijverig moest werken 
ten bate van het volk dat hij diende en ten bate van zijn familie. Hij 
schreef: ‘Ik zou hier liever voor eeuwig blijven dan naar huis te gaan 
zonder een eervolle staat van dienst en ontheffing. […] Ik bid om de 
geest van het evangelie en om liefde voor mijn medemens, zodat ik 
hier kan blijven totdat ik eervol word ontheven. Ware het niet voor 
de gebeden die thuis voor mij worden opgezonden en mijn eigen 
gebeden dan zou ik het niet kunnen volhouden.’ 27

louie Shurtliff Smith



13

h e t  l e V e n  e n  d e  b e d I e n I n g  VA n  J o S e p h  F I e l d I n g  S m I t h

Ouderling Joseph Fielding Smith werd op 20 juni 1901 eervol van 
zijn zending ontheven. Hoewel hij twee jaar lang keihard werkte 
‘had hij niet één bekeerling en was het hem ook niet vergund 
iemand te dopen, hoewel hij wel een bekeerling bevestigde.’ 28 Hij 
en zijn collega’s zaaiden echter wel de zaden van het evangelie en 
boden veel mensen meer gemoedsrust en begrip. Hij was boven-
dien zelf gegroeid als leerling en leraar in het evangelie en als 
priesterschapsleider.

Een nieuw thuis en nieuwe taken

Joseph kwam op 9 juli 1901 in Salt Lake City aan. Na een paar 
dagen bij Louie’s familie in Ogden te hebben doorgebracht, keerden 
Joseph en Louie terug naar het huis van de Smiths om hun leven 
samen op te pakken. Ze wilden een eigen huis hebben, een gezin 
stichten en dienen in de kerk; hun huwelijk stond dan ook in het 
teken van geloof, vlijt en dienen.

Kort na Josephs terugkeer ging hij op zoek naar werk, zodat hij 
zijn gezin kon onderhouden. Met de hulp van een familielid kreeg 
hij een tijdelijke betrekking bij het kantoor van de Salt Lake County. 
Ongeveer vijf weken later aanvaardde hij een baan in het kantoor 
van de kerkhistoricus. Toen hij bekend raakte met de geschiede-
nis van de kerk werd het hem duidelijk dat er mensen waren die 
de kerk en haar leiders in een kwaad daglicht wilden stellen. Hij 
werkte onvermoeibaar om informatie te verschaffen ter verdediging 
van het geloof. Dat was het begin van een werk dat de kerk jaren-
lang ten goede zou komen.

In het voorjaar van 1902 bleek Louie zwanger te zijn. Zij en 
Joseph waren dankbaar voor hun kleine woning, maar ze keken 
ernaar uit om hun eigen huis te bouwen. Nu Joseph een vaste baan 
had, konden ze plannen gaan maken. Zij namen een bouwbedrijf 
in de arm en regelden het zo dat Joseph veel werk zelf zou kunnen 
doen om kosten te besparen. Hun eerste kind, een dochtertje dat ze 
Josephine noemden, werd in september 1902 geboren. Een kleine 
tien maanden later betrokken ze hun nieuwe woning. In 1906, na 
een zware zwangerschap voor Louie, verwelkomden ze nog een 
dochtertje in hun gezin en noemden haar Julina.
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Joseph was meer dan bereid om deel te nemen aan het heilswerk 
van de Heer en hij kreeg daartoe veel gelegenheid. In 1902 werd 
hij geroepen als een van de presidenten van het 24ste quorum der 
zeventig, met inbegrip van de taak van leerkracht van het quorum. 
(In die tijd had de kerk ruim honderd quorums der zeventig. De 
leden van die quorums waren geen algemeen autoriteit.) Joseph 
werd ook geroepen om zitting te nemen in het algemeen bestuur 
van de JMOOV en als lid van de hoge raad in de ring Salt Lake. 
Hij werd door zijn broer Hyrum, lid van het Quorum der Twaalf 
Apostelen, tot hogepriester geordend. In de algemene conferentie 
van april 1906 werd hij als assistent-kerkhistoricus gesteund, en in 
januari 1907 nam hij zitting in een comité dat tot doel had ‘gegevens 
te verzamelen om de kerk te verdedigen tegen de aantijgingen van 
haar vijanden.’ 29

Toen Josephs vader president van de kerk was, hielp Joseph hem 
vaak met de correspondentie en andere administratieve taken, en af 
en toe vergezelde hij zijn vader als die kerktaken te vervullen had. 
Eens vervulde Joseph zelfs een kerktaak in plaats van zijn vader. 
Hij schreef: ‘Ik ging op verzoek van mijn vader naar Brigham City 
[Utah] om het kerkgebouw van Wijk 2 aldaar in te wijden. Ze had-
den liever gezien dat hij het inwijdingsgebed had uitgesproken, 
maar daar hij een zware verkoudheid had, stuurde hij mij in zijn 
plaats.’ Toen de ringpresident en een bisschop bij het station kwa-
men, waren ze niet blij hem te zien.30 De ringpresident zou, naar 
verluidt, hebben gezegd: ‘Ik kan wel huilen. We verwachten de 
president van de kerk en wat we krijgen is een jongen.’ De andere 
kant van het verhaal wil dat Joseph gevat antwoordde: ‘Ik zou ook 
wel kunnen huilen.’ 31

Hoewel Joseph voor zijn kerktaken vaak van huis was, vonden 
hij en Louie toch de tijd om samen te dienen en van elkaars gezel-
schap te genieten. Op 1 november 1907 schreef hij in zijn dagboek: 
‘Ik heb met Louie het grootste deel van de dag in de Salt Laketem-
pel doorgebracht. Het was een van de gelukkigste dagen uit ons 
leven, een die ons veel goed zal doen.’ 32
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Beproevingen en zegeningen

In maart 1908 liet Joseph veel van zijn kerktaken voor wat ze 
waren, omdat hij zoveel mogelijk bij Louie thuis wilde zijn. Ze had 
te kampen met een ernstige, pijnlijke kwaal die verband hield met 
de eerste fase van haar derde zwangerschap. Ondanks gebeden, 
priesterschapszegens, de liefdevolle zorg van haar man en medische 
bijstand van artsen bleef haar gezondheid achteruitgaan. Ze stierf 
op 30 maart.

Verdrietig schreef Joseph: ‘In de afgelopen maand, waarin angst 
en zorgen de boventoon voerden, kreeg ik te maken met beproe-
vingen en gewaarwordingen van de ergste en pijnlijkste soort. Ik 
heb mij daarbij op de Heer voor kracht en troost verlaten. Na drie 
of vier weken onder de ergste pijnen te hebben geleden, en na een 
lijdensweg van bijna twee maanden, is mijn geliefde vrouw uit haar 
lijden verlost […]. Zij is van mij en onze dierbare baby’s heenge-
gaan, naar een betere wereld, waar ons eens een hereniging wacht 
die uitermate luisterrijk zal zijn, waar we geduldig en verdrietig naar 
uitkijken.’ Joseph zei dat zijn vrouw ‘standvastig in het geloof stierf, 
volkomen toegedaan aan elk beginsel van het evangelie.’ 33

Joseph kreeg kort daarna te maken met de zware taak van het 
alleen grootbrengen van twee kleine meisjes. Zijn ouders boden 
hem aan om bij hen te komen wonen. Maar zelfs met deze hulp 
besefte de weduwnaar dat zijn kleine kinderen de zorg van een 
liefdevolle moeder nodig hadden.

Net als bij alle andere belangrijke beslissingen, bad Joseph intens 
over deze kwestie. Ethel Georgina Reynolds, een medewerkster in 
het kantoor van de kerkhistoricus, was het antwoord op zijn gebe-
den. Joseph nodigde haar uit om op 6 juli 1908 met hem en zijn 
dochters naar het park te gaan. Het uitje was geslaagd, want alle vier 
genoten van elkaars gezelschap. Tien dagen later gingen Joseph en 
Ethel uit zonder de kinderen. Kort daarna verloofden ze zich.

Ethel en Joseph zijn op 2 november 1908 in de Salt Laketempel 
aan elkaar verzegeld. Jaren later schreef Joseph in een brief aan 
Ethel: ‘Je weet niet half hoe vaak ik de Heer heb gedankt dat ik 
geen vergissing heb begaan toen ik een levensgezellin nodig had. 
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Je bent een godsgeschenk.’ 34 Ethel was niet alleen een liefdevolle 
levensgezellin voor Joseph, ze werd al snel de tweede moeder van 
Josephine en Julina.

Dienen als lid van het Quorum der Twaalf Apostelen

Net voor de algemene conferentie van april 1910 stierf president 
John R. Winder, eerste raadgever in het Eerste Presidium. Ouderling 
John Henry Smith, die al deel uitmaakte van het Quorum der Twaalf 
Apostelen, werd in het Eerste Presidium geroepen, waardoor er een 
vacature in het Quorum der Twaalf ontstond. Het Eerste Presidium 
en Quorum der Twaalf kwamen in de Salt Laketempel bijeen om te 
bespreken wie de vacature zou kunnen vervullen. Na ongeveer een 
uur beraadslagen, was men vooralsnog niet tot een ‘eensluidend 
gevoel aangaande de aangelegenheid gekomen. Uiteindelijk trok 
president Joseph F. Smith zich terug en knielde in gebed neer. Toen 
hij terugkwam, vroeg hij de dertien andere broeders aarzelend of ze 
bereid waren om zijn zoon Joseph Fielding Smith jr. voor de positie 
te overwegen. Hij aarzelde, zoals hij zei, omdat zijn zoon Hyrum al 
lid van het quorum was en zijn zoon David lid van de Presiderende 

ethel reynolds Smith
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Bisschap. Hij was bang dat de leden van de kerk ontstemd zouden 
zijn als hij nog een zoon als algemeen autoriteit zou roepen. Toch 
voelde hij zich geïnspireerd om Josephs naam ter goedkeuring voor 
te leggen. De andere broeders stonden meteen open voor het idee 
en gaven president Smith hun steun.

‘Kennelijk vertrouwde president Smith de keuze van Joseph vóór 
de conferentie toe aan diens moeder. Josephs zuster Edith S. Patrick 
zegt: “Ik herinner me dat moeder ons vertelde dat vader in 1910 
nogal bezorgd was thuisgekomen van een raadsvergadering in de 
tempel. Toen ze hem vroeg wat hem dwars zat, zei hij dat Joseph 
tot een van de Twaalf was verkozen. Hij zei dat de raad hem una-
niem hadden gesteund en hij zei dat hem, als president, scherpe 
kritiek stond te wachten, omdat hij zijn zoon apostel had gemaakt. 
Moeder zei dat hij zich geen zorgen meer moest maken over wat 
de mensen zouden zeggen. Ze wist dat de Heer hem had gekozen 
en ze zei dat hij zijn roeping eer zou aandoen.”

‘[…] Het was in die tijd gebruikelijk dat de persoon in kwestie 
niet vooraf in kennis werd gesteld. Dientengevolge hoorde iemand 
pas in de conferentie zelf over zijn benoeming als zijn naam ter 
steunverlening werd voorgelezen. Toen Joseph Fielding dan ook op 
6 april 1910 van huis vertrok om naar de conferentie te gaan, had 
hij er geen idee van dat hij was uitgekozen.’ Toen hij de Tabernakel 
binnenkwam, vroeg een deurwacht aan hem: ‘Hé Joseph, enig idee 
wie de nieuwe apostel gaat worden?’ Hij antwoordde: ‘Ik weet het 
niet. Maar jij en ik in elk geval niet!’

Vlak voor de naam van het nieuwste lid van het Quorum der 
Twaalf werd voorgelezen, liet de Geest Joseph weten dat die naam 
weleens zijn naam zou kunnen zijn. Toch zei hij later dat hij, toen 
zijn naam werd voorgelezen, ‘zo schrok en zo verbaasd was dat ik 
nauwelijks kon spreken.’

Later op die dag ging hij naar huis om het nieuws aan Ethel te 
vertellen, die de bijeenkomst niet had bijgewoond. Hij begon als 
volgt: ‘Ik denk dat we de koe moeten verkopen. Ik heb geen tijd 
meer om die te melken!’ 35

In de zestig jaar dat hij lid van het Quorum der Twaalf Apostelen 
was, zag Joseph Fielding Smith heel veel in de wereld veranderen. 
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Toen hij bijvoorbeeld tot het apostelambt werd geroepen, was voor 
veel mensen paard en wagen nog het belangrijkste middel van ver-
voer. Aan het eind van zijn werkzaamheden in het quorum reisde 
hij vaak per vliegtuig naar de plaatsen waar hij een kerktaak te 
vervullen had.

Ouderling Smith bekleedde vele vertrouwelijke en belangrijke 
functies als lid van het Quorum der Twaalf. De eerste acht jaar van 
zijn bediening als apostel fungeerde hij inofficieel als de secretaris 
van zijn vader. Hij vervulde die functie tot zijn vader in november 
1918 overleed. In die hoedanigheid schreef Joseph Fielding Smith 
op wat zijn vader dicteerde aangaande het visioen over de verlos-
sing der doden, nu Leer en Verbonden 138.

Ouderling Smith is werkzaam geweest als assistent-kerkhis-
toricus, daarna vijftig jaar lang als kerkhistoricus, als raadgever 
in het presidium van de Salt Laketempel, als president van de 
Utah Genealogical and Historical Society, als de eerste redacteur 
en bedrijfsleider van het Utah Genealogical and Historical Maga-
zine, en als de voorzitter van het leidinggevend comité van de 
kerkelijke onderwijsraad. Ook was hij voorzitter van het kerkelijke 
publicatiecomité, een taak waarvoor hij duizenden pagina’s aan 

het Quorum der twaalf Apostelen in 1921. ouderling 
Joseph Fielding Smith staat helemaal links.
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manuscripten las, voordat ze hun weg vonden naar lesboeken en 
andere kerkelijke publicaties.

Op 6 oktober 1950 werd hij aangesteld als waarnemend presi-
dent van het Quorum der Twaalf. Hij werkte in die hoedanigheid tot 
april 1951, toen hij werd aangesteld als president van het Quorum 
der Twaalf. Hij zou die positie van april 1951 tot januari 1970 ver-
vullen, toen hij president van de kerk werd. Van 1965 tot 1970 was 
hij, behalve president van het Quorum der Twaalf, ook raadgever 
in het Eerste Presidium.

Een bediening van strenge waarschuwingen 
en milde vergiffenis

In zijn eerste toespraak in de algemene conferentie richtte ouder-
ling Joseph Fielding Smith zich tot eenieder die ‘zijn stem verheft 
tegen de besluiten van de autoriteiten die de kerk presideren.’ Hij 
legde deze strenge verklaring af: ‘Ik wil een waarschuwende stem 
verheffen tot allen die lid zijn van deze kerk en tot hen zeggen dat 
ze zich moeten bekeren en tot de Heer moeten terugkeren om aan 
zijn oordelen te ontkomen, zodat zij hun geloof niet verliezen en 
zich afwenden van de waarheid.’ 36

Gedurende zijn bediening bleef hij een waarschuwende stem 
verheffen. Hij heeft eens gezegd: ‘Welbeschouwd is het mijn taak — 
afgaand op de werkingen van de Geest des Heren die op mij rust 
als ik door de ringen van Zion reis — om tot de mensen te zeggen 
dat het nu de tijd is om zich te bekeren. […] Ik voel dat het mijn 
taak is om bekering te prediken en de mensen dringend te vragen 
de Heer te dienen.’ 37

Deze nuchtere, rechtlijnige benadering werd getemperd door 
zachtmoedigheid en mildheid. Ouderling Boyd K. Packer was hier 
een keer getuige van in een vergadering van het kerkelijke zen-
dingscomité, waarvan Joseph Fielding Smith voorzitter was. ‘Er werd 
verslag gedaan van een ongeluk waarbij twee zendelingen met een 
auto van de kerk bij betrokken waren. Een al wat oudere groen-
teman had met zijn ventwagen een stopbord genegeerd. De auto 
van de zendelingen was in de flank geraakt en was total loss. De 
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groenteman had van de politie een bekeuring gekregen. Hij was niet 
verzekerd. Gelukkig was geen van de zendelingen ernstig gewond.

‘President Smith zat stil te luisteren terwijl de comitéleden de 
kwestie bespraken. Na enig overleg gaven ze de algemeen direc-
teur van de afdeling zendingswerk opdracht om een advocaat in te 
schakelen en er een rechtszaak van te maken.

‘Toen pas wendde men zich tot president Smith met de vraag 
of hij het eens was met de gang van zaken. Kalm zei hij: “Ja, dat 
zouden we kunnen doen. En als we het hoog spelen, raakt de arme 
man misschien ook zijn rijbevoegdheid kwijt; en hoe zou hij dan 
zijn beroep moeten uitoefenen?”

‘“We keken, enigszins beschaamd, naar elkaar”, zei ouderling 
Packer. “Toen besloten we maar dat we voor de kerk een andere 
zendingsauto zouden aanschaffen, ons op haar zending zouden 
richten en de kwestie met rust zouden laten.”’ 38

‘Een vriendelijke, liefhebbende echtgenoot en vader’

Toen ouderling Smith als apostel werd geroepen, had hij drie 
kinderen: Josephine en Julina, en de eerste van Ethel, Emily. Zeven 
maanden later kwam daar nog een dochter bij. Ethel en Joseph 
noemden haar Naomi. Vanwege complicaties bij de geboorte moest 
Naomi vechten voor haar leven en de ouders vreesden dat ze niet 
lang zou leven. Maar ze werd, zoals haar vader later zou zeggen, 
‘gered door de kracht van gebed en bediening toen het erop leek 
dat ze geen adem kreeg.’ 39 Ethel kreeg daarna nog zeven kinderen: 
Lois, Amelia, Joseph, Lewis, Reynolds, Douglas en Milton.

President Smith moest voor de taken die hij als apostel had 
vaak en langdurig van huis. Maar als hij thuis was, richtte hij zijn 
aandacht op zijn gezin. Zijn vrouw Ethel omschreef hem als ‘een 
vriendelijke, liefdevolle echtgenoot en vader, die er met overgave 
naar streeft om zijn gezin gelukkig te maken en zichzelf daarbij 
volledig wegcijfert.’ 40

De kinderen in het gezin hadden pret over de indruk die onder 
sommige mensen bestond dat hun vader een strenge, onverbid-
delijke man was. ‘Op een keer […], toen hij zich in een toespraak 
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over het belang van een goed gestructureerde opvoeding nogal 
kernachtig had uitgelaten, werden twee van zijn dochtertjes door 
een geërgerde vrouw aangesproken, die zei dat ze met hen te doen 
had [waarna ze zei]: “Ik wed dat je vader jullie slaat!” De meisjes 
konden alleen maar giechelen om de beschuldiging. Zij kenden 
hun vader beter dan zij deed — hij zou hen nooit pijn doen. Als 
hij thuiskwam na een lange reis ‘waren ze blij, vanaf het moment 
dat ze hem op het station uit de trein zagen stappen totdat ze hem 
een paar dagen later verdrietig uitzwaaiden.’ Ze speelden spelletjes, 
maakten taartjes en ijs, gingen picknicken, maakten een ritje met 
de trein, en bezochten nabijgelegen ravijnen en meren. Ze geno-
ten van zijn verhalen over zijn kerktaken overal ter wereld.41 Ook 
staken ze samen de handen uit de mouwen voor allerlei klusjes 
rond het huis.42

President Smiths zoons deden aan sport en hij bezocht hun 
wedstrijden zoveel hij kon.43 Hij genoot er ook van om samen met 
hen te sporten. Vooral handbal lag hem. Hij had plezier met hen, 
maar wilde wel winnen. Zijn zoons Reynolds en Lewis herinner-
den zich hoe zij het samen tegen hun vader opnamen. Hij liet hen 
kiezen welke hand hij tijdens de wedstrijd mocht gebruiken. Zelfs 
met één hand achter zijn rug wist hij hen altijd ‘een grote nederlaag 
toe te brengen.’ 44

Verdriet en hoop

Het viel Ethel en de kinderen zwaar dat ouderling Smith vaak van 
huis was, en de weken dat hij afwezig was, waren ook moeilijk voor 
hem. Op 18 april 1924 was hij per trein op weg naar een ringcon-
ferentie, die hij zou presideren. Ethel was zeven maanden zwanger 
en deed haar best om de kinderen zo goed mogelijk te verzorgen. 
In een brief aan haar schreef hij: ‘Ik denk aan je en wilde dat ik de 
komende weken bij jou kon zijn om voor je te zorgen.’ 45 Toen hij 
aan thuis dacht, besloot hij de brief af te sluiten met een gedicht 
dat hij had geschreven. Sommige regels uit dat gedicht hebben hun 
weg gevonden naar vele zangboeken van de kerk, getiteld: ‘Schijnt 
de reis u wat lang?’

Schijnt de reis u wat lang,



22

h e t  l e V e n  e n  d e  b e d I e n I n g  VA n  J o S e p h  F I e l d I n g  S m I t h

en het pad soms zo steil?
Raakt met distels en doornen gij slaags?
Wondt g’aan stenen uw voet
bij uw worst’len omhoog
naar de top, door de hitte des daags?

Voelt g’u zwak en bedroefd en neerslachtig misschien,
Uw ziel innerlijk vermoeid
nu gij onder uw vracht gaat gebukt?
Schijnt het kruis u te zwaar,
dat op u werd gelegd,
deelt geen ander de last, die u drukt?

Zonder vrees zij uw hart
nu gij zijt onderweg,
er is Een die gestadig u wenkt.
Zie met blijdschap omhoog,
grijp Hem kloek bij de hand,
die naar ’t hoogste geluk u dan brengt.

’t Land zo heilig en rein
waar geen moeite bestaat,
zonder zond’ volgt gij immer Zijn stem,
waar geen traan wordt gestort,
want men vindt er geen leed;
grijp zijn hand en treed binnen met Hem.46

Vanaf 1933 werd het geluk in huize Smith soms verstoord door 
een zware ‘vracht’, negen jaar eerder door ouderling Smith in zijn 
gedicht onder woorden gebracht. Ethel kreeg te maken met ‘een 
afschuwelijke kwaal die ze niet begreep. Soms leed ze aan zware 
neerslachtigheid en soms was ze hyperactief en dwong ze zichzelf, 
hoe uitgeput ze ook was, om steeds meer te doen. De zorgzame 
liefde en steun van haar familie, gebeden en zegens, zelfs zieken-
huisopname, leken niet te helpen.’ 47 Na een lijdensweg van vier jaar 
stierf ze op 26 augustus 1937. Over haar dood schreef de diepbe-
droefde echtgenoot: ‘Een betere vrouw, een trouwere echtgenote 
en moeder, is niet te vinden.’ 48 Niettegenstaande zijn grote verdriet 
werd hij wel geschraagd door de troostrijke kennis dat hij en Ethel 
Reynolds Smith voor de eeuwigheid aan elkaar verbonden waren 
door een heilig verbond.
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Nieuwe vriendschap leidt tot huwelijk

Toen Ethel overleed, woonden er nog vijf kinderen thuis. Twee 
van hen zouden spoedig uit huis gaan — Amelia trad in het huwe-
lijk en Lewis ging op zending. Dan waren er nog de 16-jarige 
Reynolds, de 13-jarige Douglas en de 10-jarige Milton. Bezorgd over 
zijn moederloze zoons overwoog Joseph Fielding Smith het idee 
van een derde huwelijk.

Met dit idee in gedachten richtte ouderling Smith zijn aandacht 
op Jessie Ella Evans, een beroemde soliste bij het Mormoons Taber-
nakelkoor. Jessie had een lied gezongen in Ethels uitvaartdienst 
en ouderling Smith had haar een briefje gestuurd waarin hij zijn 
waardering uitsprak. Dat briefje had geleid tot enkele telefoonge-
sprekken. Ouderling Smith en Jessie hadden elkaar nooit eerder 
ontmoet, maar ze werden al gauw goede vrienden.

Ouderling Smith bad en dacht dagen na over de mogelijkheid 
om Jessie ten huwelijk te vragen. Uiteindelijk besloot hij haar een 
brief te schrijven, waarin hij zinspeelde op een relatie die verder 
ging dan vriendschap. Vier dagen later raapte hij de moed bij elkaar 
om de brief zelf bij haar langs te brengen. Hij ging ermee naar het 
stads- en countykantoor, waar ze werkte als countygriffier. Later 
schreef hij het volgende in zijn dagboek: ‘Ik ben naar het kantoor 
van de countygriffier gegaan. […] Had een gesprek met de griffier 
en, heel belangrijk, gaf haar de brief die ik had geschreven.’ 49 Een 
week later, waarin hij per trein naar ringconferenties reisde, keerde 
ouderling Smith naar huis terug. Weer ging hij bij Jessie langs.

In zijn kenmerkende kernachtige stijl schreef ouderling Smith in 
zijn dagboek: ‘Ik ben bij mejuffrouw Jessie Evans langsgegaan en 
we hadden [een] belangrijk gesprek.’ Daar de gevoelens wederzijds 
bleken te zijn, spraken ze af dat hij Jessies moeder zou ontmoeten 
en Jessie zijn kinderen. Nog geen maand later, op 21 november 
1937, accepteerde zij een verlovingsring. De twee werden op 12 
april 1938 door president Heber J. Grant, de zevende president van 
de kerk, in de Salt Laketempel verzegeld.50

Ouderling Francis M. Gibbons, die secretaris van het Eerste 
Presidium was toen president Smith president van de kerk was, 
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omschreef de relatie tussen Joseph Fielding Smith en Jessie Evans 
Smith als volgt: ‘Ondanks het leeftijdsverschil van 26 jaar en ver-
schillen in temperament, achtergrond en opleiding, pasten Joseph 
Fielding en Jessie Evans Smith opmerkelijk goed bij elkaar. Zij was 
onstuitbaar extravert, grappig en goed geluimd, iemand die graag 
in de schijnwerpers stond. Joseph, daarentegen, was een rustige, 
teruggetrokken introverte persoon, waardig en gereserveerd, die 
zich nooit echt op zijn gemak voelde in het openbaar en die nooit 
de aandacht op zichzelf vestigde. Wat de wijde kloof tussen deze 
twee heel verschillende persoonlijkheden dichtte, was de oprechte 
liefde en het wederzijdse respect dat ze voor elkaar hadden.’ 51 Die 
liefde en dat respect betrof ook Jessies moeder, Jeanette Buchanan 
Evans, bij wie Jessie tot haar huwelijk had gewoond. Zuster Evans 
voegde zich bij haar dochter in huize Smith om mede voor de kin-
deren te zorgen.

Een wereld in beroering bedienen

De nieuwe zuster Smith, tante Jessie voor de kinderen en klein-
kinderen van ouderling Smith, vergezelde haar man vaak naar ring-
conferenties. De plaatselijke leiders nodigden haar vaak uit om in 

Joseph Fielding Smith en Jessie evans Smith aan de piano.
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de bijeenkomsten te zingen, en af en toe wist ze haar man over 
te halen om een duet met haar te zingen. In 1939 vroeg president 
Heber J. Grant ouderling en zuster Smith alle zendingsgebieden in 
Europa te bezoeken.

Hoewel de Tweede Wereldoorlog nog niet was uitgebroken toen 
de Smiths in Europa arriveerden, namen de spanningen tussen de 
landen wel toe. Op 24 augustus — de Smiths waren toen in Duits-
land — gelastte het Eerste Presidium ouderling Smith toe te zien 
op de overplaatsing van alle zendelingen in Duitsland naar neutrale 
landen. Hij coördineerde dit werk vanuit Kopenhagen. Tijdens deze 
operatie besloot Wallace Toronto, de zendingspresident in Tsjecho-
Slowakije, zijn vrouw, Martha, en hun kinderen om veiligheidsre-
denen naar Kopenhagen te sturen. Hij bleef daar om de veilige 
evacuatie van vier verlate zendelingen zeker te stellen. Dagen ver-
streken zonder enig bericht van hen. Martha herinnerde zich later:

‘De dag dat alle treinen, veerboten en schepen voor de laatste 
keer uit Duitsland vertrokken, brak aan en we baden dat Wally 
[president Toronto] en zijn vier jonge metgezellen op de laatste 
veerboot zaten, op weg naar haar thuishaven. Omdat hij zag dat ik 
mij heel veel zorgen maakte en met de minuut ongeruster werd, 
liep president Smith naar mij toe, legde zijn beschermende arm 
om mijn schouders en zei: “Zuster Toronto, deze oorlog begint 
niet, voordat broeder Toronto en zijn zendelingen in Denemarken 
arriveren.” Toen de avond aanbrak, ging de telefoon. […] Het was 
Wally! Het vijftal had Tsjecho-Slowakije verlaten op een trein die 
voor het Britse ambassadepersoneel was ingezet, waren aan boord 
gegaan van de laatste veerboot uit Duitsland en waren nu aan de 
kust [van Denemarken] in afwachting van vervoer naar Kopenha-
gen. De opluchting en het geluk die in het zendingshuis en onder 
de 350 zendelingen werden gevoeld, was als de zonneschijn die 
door een donker wolkendek heenbreekt.’ 53

Ouderling Smith was het Deense volk dankbaar, dat het zoveel 
geëvacueerde zendelingen in het land toeliet. Toen de oorlog uit-
brak, profeteerde hij dat het Deense volk, vanwege die genereuze 
daad, in de oorlog geen gebrek aan voedsel zou hebben. Jaren later 
‘bleek dat het Deense volk de oorlog wellicht beter had doorstaan 
dan elk ander Europees land. De Deense heiligen hadden zelfs 



26

h e t  l e V e n  e n  d e  b e d I e n I n g  VA n  J o S e p h  F I e l d I n g  S m I t h

voedselpakketten aan noodlijdende heiligen der laatste dagen in 
Holland en Noorwegen gestuurd. Het ledental ging gestaag omhoog 
en de tiende-inkomsten waren in de Deense Zending meer dan 
verdubbeld. […] De Deense heiligen beschouwden hun situatie als 
een directe vervulling van [de] profetie die ouderling Joseph Fiel-
ding Smith had gedaan.’ 53

Toen de oorlog uitbrak, regelde ouderling Smith de evacuatie van 
697 Amerikaanse zendelingen die in Europa werkzaam waren. Daar 
sommige zendelingen werkzaam waren geweest als districts- en 
gemeenteleider, droeg ouderling Smith deze leidinggevende taken 
over aan plaatselijke leden. Na deze taken te hebben afgehandeld, 
voer ouderling Smith met Jessie terug naar de Verenigde Staten. In 
New York namen ze de trein en kwamen, zeven maanden na aan-
vang van hun reis, weer thuis aan.

Hoewel ouderling Smith blij was dat de Amerikaanse zendelin-
gen veilig naar huis hadden kunnen vertrekken, uitte hij zijn zorgen 
over de onschuldige mensen die de oorlog aan den lijve zouden 
ondervinden. Hij schreef: ‘Elke keer als we na een vergadering de 
mensen de hand schudden, kromp mijn maag ineen. Ze begroetten 
ons hartelijk, en hun [vriendschap] betekende meer voor mij dan 
zij wellicht beseffen. Sommigen huilden en zeiden dat er ernstige 
moeilijkheden in het verschiet lagen, en dat we elkaar niet meer in 
dit leven zouden zien. Ik heb met ze te doen en bid elke dag dat de 
Heer hen in deze afschuwelijke tijden zal beschermen.’ 54

Lewis, een zoon van ouderling Smith, die in Engeland was toen 
de Tweede Wereldoorlog uitbrak, maakte deel uit van de laatste 
groep zendelingen die naar huis terugkeerde.55 Ongeveer tweeën-
half jaar later stak Lewis de Atlantische Oceaan weer over, dit keer 
als militair. ‘Deze situatie bracht ons allen veel verdriet’, schreef 
ouderling Smith. ‘Het is een schande dat de reinen en rechtschape-
nen tegen hun wil betrokken raken bij een conflict dat de wereld 
omspant, vanwege de kwaadaardige bedoelingen van mensen.’ 56

Op 2 januari 1945 ontving ouderling Smith een telegram met de 
mededeling dat zijn zoon in dienst van zijn land was gesneuveld. 
Hij schreef: ‘Deze onheilstijding was een vreselijke schok voor ons 
allemaal, want we hadden stilletjes gehoopt dat hij weer snel thuis 
zou zijn. We hadden het gevoel dat hij beschermd zou worden, 
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omdat hij verschillende keren eerder aan gevaar was ontsnapt. We 
konden het ons haast niet voorstellen dat iets dergelijks kon gebeu-
ren. […] Hoe hard de klap ook is aangekomen, wij putten troost en 
vrede uit het besef dat hij rein was en vrij van de ondeugden die de 
kop opsteken in de wereld en in het leger. Hij was trouw aan zijn 
geloof en is een glorierijke opstanding waardig, waarna we weer 
bij elkaar zullen zijn.’ 57

Gewaardeerd leraar en leider

Als lid van het Quorum der Twaalf stond Joseph Fielding 
Smith vaak voor heiligen der laatste dagen om te getuigen van 
Jezus Christus, om in het herstelde evangelie te onderwijzen, en 
om mensen tot bekering te roepen. Hij hield ruim 125 toespraken 
in de algemene conferentie, nam deel aan duizenden ringconfe-
renties, en sprak bij gelegenheden als genealogische conferenties 
en radio-uitzendingen. Hij onderrichtte ook door middel van het 
geschreven woord. Jarenlang verzorgde hij een rubriek in het ker-
kelijke tijdschrift Improvement Era, waarin hij vragen van lezers 
beantwoordde. Ook schreef hij andere artikelen voor de kerkelijke 
tijdschriften en de kerkkatern van Deseret News. In zijn ambtstermijn 
als apostel, van 1910 tot 1972, schreef hij 25 boeken, waaronder 
Essentials in Church History, Doctrines of Salvation, Church History 
and Modern Revelation, en Answers to Gospel Questions.

De leden van de kerk, die naar zijn toespraken luisterden en zijn 
boeken lazen, zagen in dat president Smith het evangelie beheerste 
en schonken hem hun vertrouwen. Belangrijker was dat ze leerden 
de Heer te vertrouwen en te volgen. Volgens president N. Eldon 
Tanner beïnvloedde Joseph Fielding Smith ‘het leven van honderd-
duizenden mensen, doordat hij elk beginsel van het evangelie 
naleefde en met woord en pen verkondigde. Hij liet er geen twijfel 
over bestaan dat hij wist dat God een levende God is en dat wij 
zijn geestkinderen zijn; dat Jezus Christus de eniggeboren Zoon van 
God in het vlees is; dat Hij zijn leven voor ons heeft neergelegd om 
ons onsterfelijkheid te laten genieten; en dat wij door het evangelie 
te accepteren en na te leven het eeuwige leven kunnen beërven.’ 58

Ouderling Bruce R. McConkie heeft verklaard:
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‘Het leven en werk van president Joseph Fielding Smith ken-
merkte zich door drie zaken:

‘1. Zijn liefde voor de Heer en zijn absolute, niet aflatende 
getrouwheid waarmee hij die liefde betekenis wilde geven door 
zijn geboden na te leven en altijd datgene te doen wat aangenaam 
was in de ogen van de Heer.

‘2. Zijn loyaliteit aan de profeet Joseph Smith en de eeuwige waar-
heden die door hem zijn hersteld; aan zijn grootvader, de patriarch 
Hyrum Smith, […] die een martelaarsdood vond; en aan zijn vader, 
president Joseph F. Smith, wiens naam voor eeuwig een plek in de 
celestiale stad heeft, omdat hij kloekmoedig standhield in de zaak 
van Hem wiens bloed werd vergoten, zodat wij weer zullen leven.

‘3. Zijn eigen evangeliekennis en geestelijke inzicht; zijn eigen 
onvermoeibare ijver als prediker van gerechtigheid; en zijn eigen 
levenswandel van hongerigen voeden, naakten kleden, weduwen 
en wezen bezoeken, en zuivere godsdienst kenbaar maken door 
zowel voorschrift als voorbeeld.’ 59

De collega’s van president Smith in het Quorum der Twaalf 
zagen in hem een wijze, barmhartige leider. Ter ere van zijn tach-
tigste verjaardag gaven de andere leden van het Quorum der 
Twaalf een huldeschrift voor hem uit. Als onderdeel van die hulde 
schreven ze:

‘Doordat wij in de Raad der Twaalf onder zijn leiding werken 
zijn we in de omstandigheid om de ware edelmoedigheid in zijn 
karakter te leren kennen. Als zijn medewerkers zijn we dagelijks 
getuige van zijn begrip en consideratie bij de toewijzing van onze 
taken en de coördinatie van onze werkzaamheden met het doel om 
het werk van de Heer voorwaarts te laten gaan. We zouden willen 
dat de hele kerk de zachtmoedigheid van zijn ziel kon ervaren en 
zijn grote bezorgdheid over het welzijn van de ongelukkigen en 
noodlijdenden. Hij houdt van alle heiligen en houdt nooit op te 
bidden voor de zondaar.

‘Met opmerkelijk onderscheidingsvermogen laat hij zich bij 
te nemen besluiten slechts door twee vragen leiden. Wat zijn 
de wensen van het Eerste Presidium? Wat is het beste voor het 
Koninkrijk Gods?’ 60
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President van de kerk

Op een zondagochtend, op 18 januari 1970, overleed president 
David O. McKay. Daarmee kwam de leiding van de kerk op de 
schouders van het Quorum der Twaalf Apostelen te rusten, met de 
93-jarige Joseph Fielding Smith als hun president.

Op 23 januari 1970 kwam het Quorum der Twaalf bijeen en 
steunde president Smith officieel in zijn roeping van president van 
De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Pre-
sident Smith koos Harold B. Lee als eerste raadgever en N. Eldon 
Tanner als tweede raadgever. Daarna werden alle drie mannen in 
hun nieuwe hoedanigheid aangesteld.

Ouderling Ezra Taft Benson, die in deze vergadering aanwezig 
was, herinnerde zich: ‘Er heerste een geweldig gevoel van saamho-
righeid en genegenheid toen de nieuwe leiders waren gekozen en 
aangesteld, en de broeders elkaar omarmden.’ 61

Ouderling Boyd K. Packer heeft verteld hoe hij een bevestiging 
kreeg van president Smiths roeping:

‘Ik kwam op een vrijdagmiddag mijn kantoor uit en dacht aan de 
ringconferentie die ik dat weekend zou bezoeken. Ik wachtte op 
de lift die van de vierde verdieping moest komen.

‘Toen de deuren van de lift zachtjes openschoven, stond daar 
president Joseph Fielding Smith. Ik was even verbaasd omdat zijn 
kantoor zich op een lagere verdieping bevond.

‘Toen ik hem daar in die deuropening zag staan, kreeg ik een 
krachtig getuigenis dat hij de profeet van God was. Die zachte stem 
van de Geest, die met licht te vergelijken is en met zuivere intelli-
gentie te maken heeft, bevestigde dat dit de profeet van God was.’ 62

Onder leiding van president Smith bleef de kerk groeien. Er wer-
den bijvoorbeeld 81 ringen gesticht, waaronder de eerste ringen 
in Azië en Afrika; en het ledental van de kerk overschreed de drie 
miljoen. Er werden twee tempels ingewijd — in Ogden en Provo 
(beide in Utah).

Niettegenstaande de wereldwijde groei van de kerk bleef pre-
sident Smith nadruk leggen op het belang van een thuis en het 
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gezin. Hij herinnerde de heiligen der laatste dagen eraan dat ‘de 
kerkorganisatie in feite bestaat om het gezin de verhoging te hel-
pen bereiken.’ 63 Hij verklaarde: ‘Het gezin is de belangrijkste orga-
nisatie in tijd en eeuwigheid. […] Het is de wil van de Heer dat 
het gezin wordt versterkt en beschermd.’ 64 De kerk begon, om het 
gezin en alle leden te versterken, meer nadruk te leggen op de 
gezinsavond, een programma dat sinds 1909 in gebruik was, toen 
president Smiths vader president van de kerk was. Onder leiding 
van president Joseph Fielding Smith werd de maandag officieel 
voor de gezinsavond aangewezen. Op die avond zijn er geen ker-
kelijke bijeenkomsten en de kerkgebouwen zijn dicht.

Ondanks zijn hoge leeftijd benaderde president Smith zijn roe-
ping met kinderlijke ootmoed en jeugdige vitaliteit. In de twee jaar 
en vijf maanden dat hij werkzaam was als de profeet, ziener en 
openbaarder van de kerk inspireerde hij de heiligen over de hele 
wereld met zijn boodschappen.

Hij verklaarde dat ‘we de geestkinderen van God onze hemelse 
Vader zijn’ 65 en dat ‘we in Christus moeten geloven en ons leven 

president Joseph Fielding Smith en zijn raadgevers in het eerste presidium: 
president harold b. lee (midden) en president n. eldon tanner (rechts)
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op Hem moeten richten.’ 66 Hij getuigde dat Joseph Smith ‘in de 
tegenwoordheid van God de Vader en zijn Zoon, Jezus Christus, is 
geweest en Hen heeft gezien’ 67 en ‘de openbaarder [werd] van de 
kennis over Christus en van het heil aan de wereld voor deze tijd 
en generatie’.68

Hij moedigde de heiligen aan ‘veel wereldse paden te verlaten’,69 
maar alle mensen in de wereld lief te hebben, ‘om het goede in 
mensen te zien, ook al proberen we hen te helpen om een of twee 
slechte gewoonten af te leren.’ 70 Hij herinnerde hen eraan dat een 
manier om deze ‘geest van liefde en broederschap’ te tonen is het 
evangelie uit te dragen — om ‘alle mensen uit te nodigen om acht 
te slaan op de woorden van het eeuwige leven, die in deze tijd 
zijn geopenbaard.’ 71

Hij wendde zich tot de jongeren van de kerk, vergaderde met 
grote aantallen jonge heiligen der laatste dagen en moedigde hen 
aan om ‘standvastig in het geloof te blijven, ondanks tegenstand.’ 72

Hij richtte zich vaak tot de priesterschapsdragers en herinnerde 
hen eraan dat ze waren ‘geroepen om de Heer te vertegenwoordi-
gen en zijn gezag te dragen’. Hij spoorde ze aan ‘niet te vergeten 
wie [zij] waren en dienovereenkomstig te handelen.’ 73

Hij moedigde alle heiligen der laatste dagen aan de tempelzege-
ningen te ontvangen, de tempelverbonden na te komen, en naar de 
tempel te blijven gaan om heilige verordeningen voor hun voorou-
ders te verrichten. Voordat hij de Ogdentempel (Utah) inwijdde zei 
hij: ‘Mag ik u eraan herinneren dat wanneer wij een huis des Heren 
inwijden, wij eigenlijk ons zelf toewijden aan de dienst des Heren, 
met een verbond dat we het huis zullen gebruiken zoals Hij wil dat 
het wordt gebruikt.’ 74

‘Onderhoud de geboden van God’, drong hij aan. ‘Wandel in 
het licht. Volhard tot het einde. Wees trouw aan alle verbonden en 
verplichtingen. Dan zullen de zegeningen van de Heer uw stoutste 
dromen overtreffen.’ 75

President Brigham Young citerend, omschreef president 
Harold B. Lee de invloed en het leiderschap van president Smith: 
‘President Young heeft dit gezegd: “Als we onze heilige godsdienst 
naleven en de Geest tot leidraad nemen, zal ons leven niet saai of 
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suf worden, maar zal de Geest, als ons lichaam zijn einde nadert, 
meer grip op die blijvende wezenlijkheid achter de sluier krijgen en 
uit de diepten van die eeuwige bron des levens heldere intelligentie 
putten, die de frêle en inkrimpende tabernakel met een stralenkrans 
van onsterfelijke wijsheid omringt.”

‘Dat hebben we keer op keer gezien terwijl we heel ernstige 
zaken bespraken — besluiten die alleen door de president van 
de kerk konden worden genomen. Dan zagen we deze heldere 
wijsheid aan het licht komen, terwijl hij [president Smith] dingen 
te berde bracht, die ongetwijfeld zijn begrip te boven gingen, maar 
die uit het diepst van zijn ziel tevoorschijn kwamen.’ 76

‘Door de Heer […] geroepen tot andere en grotere werken’

Op 3 augustus 1971 stierf Jessie Evans Smith, waardoor president 
Joseph Fielding Smith voor de derde keer weduwnaar werd. Als 
gevolg daarvan ging president Smith bij zijn dochter Amelia McCon-
kie en haar man, Bruce, inwonen. Zijn andere kinderen brachten 
hem geregeld een bezoek en maakten tochtjes met hem. Hij bleef 
elke werkdag naar zijn kantoor gaan, woonde vergaderingen bij, 
en ging op reis om zijn kerktaken te vervullen.

Op 30 juni 1972 verliet president Smith aan het eind van de 
werkdag zijn kamer op de begane grond van het bestuursgebouw 
van de kerk. Met zijn secretaris, D. Arthur Haycock, ging hij naar 
het kantoor van de kerkhistoricus, waar hij had gewerkt, voordat hij 
president van de kerk werd. Hij verlangde iedereen die daar werkte 
een groet te brengen. Na iedereen een hand te hebben gegeven, 
ging hij naar het souterrain van het gebouw om de hand te schud-
den van de telefonistes en anderen die daar werkten om zijn waar-
dering te laten blijken. Dat zou zijn laatste dag op kantoor zijn.

Op zondag 2 juli 1972, slechts 17 dagen voor zijn 96ste verjaar-
dag, woonde hij de avondmaalsdienst in zijn thuiswijk bij. Later 
die middag bracht hij met zijn zoon Reynolds een bezoek aan zijn 
oudste kind, Josephine. Die avond overleed hij vredig, terwijl hij in 
zijn lievelingsstoel bij de McConkies thuis zat. Zijn schoonzoon zou 
later zeggen dat president Smith ‘door de Heer, van wie hij zoveel 
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hield en die hij zo trouw had gediend, was geroepen tot andere en 
grotere werken in zijn eeuwige wijngaard.’ 77

Toen president Harold B. Lee, die nu de apostel met de hoogste 
anciënniteit was, hoorde van het overlijden van president Smith 
bezocht hij de woning van familie McConkie. Hij ‘liep rustig naar 
de bank en knielde terwijl hij de hand van president Smith in zijn 
handen nam. Hij bleef geruime tijd in die positie zitten, in gebed 
of meditatie, zonder te spreken. Daarna stond hij op om de familie 
zijn leedwezen te betuigen. Ook sprak hij zijn bewondering voor 
hun vader uit en spoorde hen aan president Smith met hun levens-
wandel te eren.’ 78

Hulde aan ‘een toegewijde man Gods’

In de uitvaartdienst van president Smith noemde president 
N. Eldon Tanner hem ‘een toegewijde man Gods, die zowel God 
als zijn medemens grootmoedig heeft gediend, en die door zijn 
voorbeeld zijn gezin en allen die hij presideerde, heeft geleid; van 
hem kunnen we waarlijk zeggen dat hij een man zonder bedrog en 
zonder hoogmoed was. Van hem kan nooit gezegd worden’, merkte 
president Tanner op, ‘dat hij “de eer van de mensen meer lief [had] 
dan de eer van God” [ Johannes 12:43, HSV].’ 79

President Harold B. Lee heeft gezegd: ‘Broeder Tanner en ik heb-
ben de laatste tweeënhalf jaar van deze man gehouden. En dat was 
niet geveinsd. Hij won onze liefde, omdat hij van ons hield, en wij 
stonden hem bij, zoals hij ons bijstond en ons vertrouwde.’ 80

Een dagblad dat zich kritisch had uitgelaten over president Smith, 
en zelfs zijn twijfels had over zijn roeping in de Twaalf zestig jaar 
eerder, publiceerde nu het volgende eerbewijs: ‘Joseph Fielding 
Smith, een man die zijn geloofsovertuiging strikt naleefde, maar 
mild was ten aanzien van de behoeften van anderen, waar ze ook 
waren, bood wijze raad aan zijn medewerkers, liefdevollle zorg aan 
zijn gezin en uitstekend leiderschap aan zijn kerk. We zullen hem 
missen en met de meeste achting aan hem terugdenken.’ 81

Wellicht het meest veelzeggende eerbetoon kwam van een fami-
lielid, Bruce R. McConkie, de schoonzoon van president Smith, die 
hem omschreef als ‘een zoon van God, een apostel van de Heer 
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Jezus Christus, een profeet van de Allerhoogste, en bovenal, een 
vader in Israël!’ Ouderling Bruce R. McConkie heeft geprofeteerd: 
‘In de jaren die voor ons liggen zal zijn stem uit het stof spreken, 
want komende geslachten zullen dankzij zijn geschriften bekend 
raken met de leringen van het evangelie.’ 82

Door de leringen van president Joseph Fielding Smith in dit boek 
te bestuderen, zult u die profetie in vervulling kunnen laten gaan. 
Zijn stem zal tot u ‘uit het stof spreken’ doordat u ‘bekend [raakt] 
met de leringen van het evangelie.’
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Onze Vader in de hemel

‘Ik verlang u te herinneren aan wie en wat God is, 
zodat u Hem in geest en in waarheid kunt aanbidden 
om alle zegeningen van zijn evangelie te verwerven.’

Uit het leven van Joseph Fielding Smith

President Joseph Fielding Smith verwonderde zich over de tech-
nologische ontwikkelingen van zijn tijd. ‘Er is grote vooruitgang 
gemaakt in de mechanica, chemie, fysica, chirurgie en andere 
zaken’, zei hij. ‘De mens heeft grote telescopen gebouwd, waar-
mee verborgen melkwegstelsels zichtbaar zijn gemaakt. Met behulp 
van de microscoop heeft hij grote hoeveelheden micro-organismen 
ontdekt. […] Hij heeft middelen ontdekt om ziektes uit te ban-
nen. […] Hij heeft machines uitgevonden die gevoeliger zijn dan de 
mensenhand en die verder zien dan het mensenoog. Hij heeft de 
elementen aan zich onderworpen en machines gemaakt die bergen 
kunnen verzetten. En nog veel meer heeft hij gedaan, eigenlijk te 
veel om op te noemen. Ja, dit is een geweldig tijdperk.’ Hij was 
echter bezorgd over een andere trend die hij in de wereld zag. Hij 
jammerde: ‘Al die ontdekkingen en uitvindingen heeft de mens niet 
dichter bij God gebracht! Noch heeft het hem nederig gestemd en 
tot bekering gebracht, maar juist het tegendeel, tot zijn veroorde-
ling. […] Er is geen toename in geloof in de wereld geweest, noch 
in rechtschapenheid, noch in gehoorzaamheid aan God.’ 1

In tegenstelling tot de groeiende onverschilligheid jegens God, 
gaf president Smith blijk van een nauwe band met zijn Vader in de 
hemel. Een van zijn kleinzoons wist zich dit te herinneren: ‘Mijn 
moeder was een uitstekend kokkin en mijn grootvader at geregeld 
mee. Mijn vader vroeg hem tamelijk vaak om een zegen over het 
eten uit te spreken. Zijn gebeden waren altijd heel intiem — alsof 
hij met een goede vriend sprak.’ 2
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Leringen van Joseph Fielding Smith
1

De ware kennis over God is, te beginnen met Joseph 
Smiths eerste visioen, in onze tijd hersteld.

Ik ben heel dankbaar voor het eerste visioen, waarin de Vader 
en de Zoon aan de jeugdige profeet verschenen en de ware kennis 
over God op aarde herstelden.3

U dient te bedenken dat de ware Godsleer de christelijke wereld 
in 1820 vreemd was. Deze eenvoudige waarheid, waarover onder 
de apostelen en heiligen vanouds geen enkele twijfel bestond, was 
verloren gegaan in de mysteries van een afvallige wereld. Alle pro-
feten vanouds en de apostelen van Jezus Christus wisten onomsto-
telijk dat de Vader en de Zoon twee verschillende personen waren, 
zoals onze Schriftuur duidelijk stelt. Maar deze kennis was in de 
grote afval verloren gegaan. […] God was een mysterie geworden. 
De Vader en Zoon werden verondersteld één onkenbare, vormloze 
geest te zijn, zonder lichaam, lichaamsdelen of hartstochten. Door 
de komst van de Vader en de Zoon was er weer een getuige op 
aarde die door zijn goddelijke openbaring tot de wereld kon getui-
gen over het ware wezen van God.4

Het [eerste] visioen van Joseph Smith maakte duidelijk dat de 
Vader en de Zoon twee verschillende personen zijn, met een 
lichaam zo tastbaar als het mensenlichaam. Ook is er aan hem 
geopenbaard dat de Heilige Geest een persoon van Geest is, afzon-
derlijk en onderscheiden van de eigenheid van de Vader en de 
Zoon [zie LV 130:22]. Deze allerbelangrijkste waarheid verbijsterde 
de wereld, maar als we de duidelijke bewoordingen in de Hei-
lige Schrift in ogenschouw nemen, is het verbazingwekkend en 
onbegrijpelijk dat de mens zo ver is afgedwaald. De Heiland heeft 
gezegd: ‘Mijn Vader is meer dan Ik’ [ Johannes 14:28, HSV] en Hij 
nodigde zijn discipelen na zijn opstanding uit om Hem aan te raken 
en te zien dat Hij het was, want, zei Hij, ‘een geest heeft geen vlees 
en beenderen, zoals u ziet dat Ik heb.’ [Lucas 24:39, HSV.] De apos-
telen begrepen de onderscheiden hoedanigheden van de Vader, 
Zoon en Heilige Geest, waarnaar zij voortdurend verwezen in hun 
brieven. Paulus wees de Korintiërs erop dat wanneer alle dingen 
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aan de Vader onderworpen zijn, ‘dan zal ook de Zoon Zelf Zich 
onderwerpen aan Hem Die alle dingen aan Hem onderworpen 
heeft, opdat God alles in allen zal zijn.’ [1 Korintiërs 15:28, HSV.]

Joseph Smith heeft de Vader en de Zoon gezien. Daarom kon 
hij uit eigen ervaring getuigen dat de Schriftuurplaats waar is, 
waarin wij lezen: ‘En God schiep de mens naar zijn beeld; naar 
Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen.’ [Gene-
sis 1:27.] Dat moet letterlijk worden opgevat, niet in een mystieke 
of figuurlijke betekenis.5

2
Om geloof in God te oefenen en Hem te aanbidden, moeten 

we inzicht in zijn kenmerkende eigenschappen hebben.

In een van onze openbaringen staat dat wij, als wij in Christus wil-
len worden verheerlijkt, zoals Hij in de Vader, zowel moeten weten 
als begrijpen hoe en wat we moeten aanbidden. (Zie LV 93:19–20.)

Ik verlang u eraan te herinneren wie en wat God is, zodat u Hem 
in geest en in waarheid kunt aanbidden om zo alle zegeningen van 
zijn evangelie te verwerven.

We weten dat we God alleen door openbaring leren kennen, dat 
Hij ofwel door het geopenbaarde woord kenbaar wordt of voor 
eeuwig onbekend blijft. We moeten de Schrift raadplegen — niet 
de geleerden of filosofen — als we de waarheid over God willen 
leren kennen. Zo staat er in de grote profetie van Johannes over de 
herstelling van het evangelie door een engel die in het midden van 
de hemel zou vliegen, dat dit gebeurde om de mens tot de kennis 
van de ware God te brengen en te leren: ‘Vreest God en geeft Hem 
eer […] en aanbidt Hem, die de hemel en de aarde en de zee en de 
waterbronnen gemaakt heeft.’ (Openbaring 14:7.) Dat betekent dat 
er, vanaf de herstelling van het evangelie in deze bedeling, weer 
een beroep op de mens wordt gedaan om zijn Schepper te aanbid-
den en te dienen, en zich af te keren van de verkeerde ideeën die 
over God de ronde doen.

In elk tijdperk hadden Gods profeten de opdracht om de strijd 
met afgoderij aan te gaan en de waarheid over God te verkondigen. 
In het oude Israël werden beelden en afgoden aanbeden, zodat 



h o o F d S t u k  1

41

Jesaja vroeg: ‘Met wie dan wilt gij God vergelijken en welke verge-
lijking op Hem toepassen?

‘Weet gij het niet, hebt gij het niet gehoord? Een eeuwig God is 
de Here, Schepper van de einden der aarde. Hij wordt noch moede 
noch mat, zijn verstand is niet te doorgronden.’ ( Jesaja 40:18, 28.)

Het ontbreekt de mensen in de wereld aan deze kennis over God 
en zelfs in [de kerk] zijn er mensen die geen goed inzicht in die 
glorierijke persoon, onze eeuwige Vader, hebben. Tot wie deze ken-
nis niet bezitten, zouden we heel goed kunnen zeggen: ‘Waarom 
beperkt u de heerlijkheid van God? Of waarom veronderstelt u dat 
Hij minder is dan Hij in werkelijkheid is? Weet u het niet? Hebt u 
niet gehoord dat de eeuwige God, de Here, de Schepper van de 
einden der aarde, oneindig en eeuwig is; dat Hij alle kracht, alle 
macht en alle heerschappij heeft; dat Hij alles weet, en dat alles 
voor zijn aangezicht is?’

In afdeling 20 van de Leer en Verbonden, een openbaring waarin 
de profeet Joseph Smith opdracht kreeg om de kerk in deze bede-
ling te stichten, staat een opsomming van enkele fundamentele heils-
leringen. Aangaande God verklaart de openbaring ‘[…] dat er een 
God in de hemel is, die oneindig en eeuwig is, van eeuwigheid tot 
eeuwigheid dezelfde onveranderlijke God, de Maker van de hemel 
en de aarde en van alle dingen die daarin zijn.’ (LV 20:17.) […]

God is onze Vader; Hij is het naar wiens beeld de mens is 
geschapen. Hij heeft een lichaam van vlees en beenderen, even 
tastbaar als dat van de mens (LV 130:22), en Hij is de letterlijke en 
persoonlijke Vader van de geesten van alle mensen. Hij is almachtig 
en alwetend; Hij heeft alle macht en alle wijsheid; en zijn volmaakt-
heid bestaat uit het bezit van alle kennis, alle geloof of macht, alle 
gerechtigheid, alle oordelen, alle barmhartigheid, alle waarheid, 
en de volheid van alle goddelijke eigenschappen. […] Als we het 
volmaakte geloof willen hebben, dat ons het eeuwige leven brengt, 
moeten we geloven dat God al deze kenmerkende eigenschappen 
volmaakt bezit. Ik zeg ook dat Hij oneindig en eeuwig is; en daar 
Hij onveranderlijk is, bezit Hij deze volmaakte krachten en ken-
merken van oneindigheid tot oneindigheid, wat van eeuwigheid 
tot eeuwigheid betekent.6
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We weten dat onze hemelse Vader een verheerlijkte, verheven 
Persoon is, die alle kracht, alle macht en alle heerschappij bezit, en 
die alle dingen weet. Wij getuigen dat Hij, door zijn eniggeboren 
Zoon, de Schepper van deze aarde en werelden zonder tal is.7

3
God is een Persoon en de Vader van onze geest.

Wij zijn de geestkinderen van God, onze hemelse Vader. […] We 
maken deel uit van zijn gezin. […] We hebben in ons voorsterfelijk 
leven lange tijdperken bij Hem gewoond. […] Hij stelde een plan 
van vooruitgang en heil in dat ons in staat zou stellen om, als we in 
alles getrouw bleven, ons te ontwikkelen en vooruitgang te maken, 
totdat we op Hem lijken.8

Ons wordt in de Schrift geleerd dat God in letterlijke, niet in 
figuurlijke zin, onze eeuwige Vader is. De woorden van onze Ver-
losser tot Maria bij de graftombe, waaruit Hij was verrezen, en na 
zijn overwinning op de dood, zijn verheffend en veelzeggend: 
‘Houd Mij niet vast, want Ik ben nog niet opgevaren naar de Vader; 
maar ga naar mijn broeders en zeg hun: Ik vaar op naar mijn Vader 
en uw Vader, naar mijn God en uw God.’ [ Johannes 20:17.] De 
waarheid over het Vaderschap van God wordt met die woorden 
uitdrukkelijk verkondigd door zijn eniggeboren Zoon, die verklaart 
dat Hij onze Broer is, en dat wij dezelfde eeuwige Vader hebben.9

Ik ben dankbaar dat de kennis over God en zijn wetten in onze 
tijd hersteld is en dat wij die lid van de kerk zijn, weten dat Hij 
een Persoon is en niet, zoals sommige sektariërs beweren, ‘een 
onbestemde massa die als een mist door het heelal zweeft.’ Ik ben 
dankbaar dat we weten dat Hij onze Vader in de hemel is, de Vader 
van onze geest, en dat Hij de wetten heeft ingesteld waardoor 
we ons kunnen ontwikkelen en vooruitgang maken, totdat we op 
Hem lijken. En ik ben dankbaar dat we weten dat Hij oneindig 
en eeuwig is, dat Hij alle dingen weet en alle macht bezit, en dat 
zijn vooruitgang niet bestaat uit de verwerving van meer kennis 
en macht, niet uit de verdere vervolmaking van zijn goddelijke 
eigenschappen, maar in de toename en vermenigvuldiging van 
zijn koninkrijken.10
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4
Onze hemelse Vader houdt van ons en 

stelt belang in ieder van ons.

Ik moet denken aan een uitdrukking in de Parel van grote 
waarde, in het visioen van Mozes, dat hij ontving toen hij naar een 
buitengewoon hoge berg was weggevoerd en God van aangezicht 
tot aangezicht zag en met Hem sprak. De Heer toonde Mozes het 
‘maaksel van zijn handen’ en Mozes zag de wereld en alle mensen-
kinderen tot aan de laatste geslachten. [Zie Mozes 1:1–8, 27–29.]

En de Heer sprak tot Mozes:

‘Want zie, er zijn vele werelden, die door het Woord mijner macht 
zijn voorbijgegaan. En vele zijn er die nu bestaan, en ze zijn voor 
de mens ontelbaar; maar alle dingen zijn geteld bij Mij, want ze zijn 
de mijne en Ik ken ze.

‘En het geschiedde dat Mozes tot de Heer sprak, zeggende: Wees 
uw dienstknecht genadig, o God, en vertel mij aangaande deze 
aarde en de bewoners daarvan en ook de hemelen, en dan zal uw 
dienstknecht tevreden zijn.

‘En de Here God sprak tot Mozes, zeggende: De hemelen, ze zijn 
vele, en voor de mens kunnen ze niet worden geteld; maar voor Mij 
zijn ze geteld, want ze zijn de mijne.’ [Mozes 1:35–37.]

[…] De gedachte dringt zich aan mij op dat niettegenstaande het 
ontelbare aantal werelden en de enorme omvang van vele daarvan, 
zij een middel tot een doel zijn en niet het doel op zich. De Vader 
schept werelden met als doel die te bevolken — om zijn zoons en 
dochters erop te plaatsen. In afdeling 76 van de Leer en Verbonden 
staat dat door en in de Zoon van God de ‘werelden worden en wer-
den geschapen, en dat de bewoners daarvan voor God gewonnen 
zonen en dochters zijn.’ [LV 76:24.]

We leren uit de Schriftteksten die ik heb voorgelezen en uit 
andere openbaringen van de Heer, dat de mens de belangrijkste 
van alle scheppingen van de Vader is. In hetzelfde visioen aan 
Mozes zegt de Vader: ‘En zoals de ene aarde zal voorbijgaan en de 
hemelen daarvan, zo zal er een andere komen; en er is geen einde 
aan mijn werken, noch aan mijn woorden. ‘Want zie, dit is mijn 
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werk en mijn heerlijkheid: de onsterfelijkheid en het eeuwige leven 
van de mens tot stand te brengen.’ [Mozes 1:38–39.]

Uit deze en andere Schriftteksten leren we dat het grote werk van 
de Vader is het heil van zijn kinderen tot stand te brengen en ieder 
van hen de beloning te geven die zij op basis van hun werken ver-
dienen. Ik ben er heel zeker van dat onze Vader in de hemel veel 
meer belangstelling in een ziel — een van zijn kinderen — heeft 
dan het voor een aardse vader mogelijk is te hebben voor een van 

mozes, die hier over het beloofde land uitkijkt, zag in 
een visioen het werk en de heerlijkheid van god.
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zijn kinderen. Zijn liefde voor ons is groter dan de liefde van een 
aardse ouder voor zijn kinderen kan zijn.11

5
Onze hemelse Vader weende om zijn 

ongehoorzame kinderen.

Toen de Heer met Henoch sprak en hem de naties van de aarde 
toonde, en hem uitlegde welke straf ze zouden krijgen voor het 
overtreden van zijn geboden, leren we dat de Heer weende en tra-
nen stortte om hun ongehoorzaamheid. Daar verwonderde Henoch 
zich over, want hij vond het vreemd dat de Heer weende.

Hier is de tekst:

‘En het geschiedde dat de God des hemels de overigen van het 
volk aanschouwde, en Hij weende; en Henoch getuigde ervan, zeg-
gende: Hoe komt het dat de hemelen wenen en hun tranen storten 
zoals de regen op de bergen?

‘En Henoch zeide tot de Heer: Hoe komt het dat Gij kunt wenen 
daar Gij heilig zijt en van alle eeuwigheid tot alle eeuwigheid?

‘En indien het mogelijk was dat de mens de stofdeeltjes der 
aarde kon tellen, ja, van miljoenen aarden zoals deze, dan zou het 
nog geen begin zijn van het aantal van uw scheppingen; en uw 
voorhang is nog steeds uitgespannen; en toch zijt Gij daar en uw 
boezem is daar; en ook zijt Gij rechtvaardig; Gij zijt barmhartig en 
liefderijk, voor eeuwig.’ [Zie Mozes 7:28–30.]

En de Heer antwoordde: ‘[…] Zie dezen uw broeders; zij zijn 
het maaksel van mijn eigen handen, en Ik heb hun kennis aan hen 
gegeven ten dage dat Ik hen schiep; en in de hof van Eden heb Ik 
de mens zijn keuzevrijheid gegeven;

‘en tot uw broeders heb Ik gezegd, en hun ook het gebod gege-
ven, dat zij elkander moeten liefhebben en dat zij voor Mij, hun 
Vader, moeten kiezen; maar zie, zij zijn liefdeloos en zij haten hun 
eigen bloed.’ [Mozes 7:32–33.]

Dat zijn de redenen waarom de Heer weende en waarom de 
hemelen weenden.
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Een broeder vroeg mij eens of iemand volmaakt gelukkig in het 
celestiale koninkrijk kon zijn als een van zijn kinderen niet werd 
toegestaan om daar te wonen. Ik zei tegen hem dat ik veronder-
stelde dat iemand die zo onfortuinlijk is dat een van zijn kinderen 
niet wordt toegelaten tot het celestiale koninkrijk uiteraard verdrie-
tig zal zijn; en dat is ook de positie waar onze Vader in de hemel 
Zich in bevindt. Niet al zijn kinderen zijn de celestiale heerlijkheid 
waardig. Velen zullen zijn toorn moeten ondergaan vanwege hun 
overtredingen. Dat is de reden dat de Vader en alle hemelen ver-
drietig zijn en wenen. De Heer werkt overeenkomstig de natuurlijke 
wet. De mens wordt verlost overeenkomstig de wet en zijn beloning 
wordt gebaseerd op de wet der gerechtigheid. De Heer zal dan ook 
niets aan de mens geven wat hij niet verdient. Hij zal alle mensen 
belonen naar hun werken.

[…] Het staat voor mij vast dat onze hemelse Vader, als het moge-
lijk was, alle mensen zou redden en zou zegenen met celestiale 
heerlijkheid, zelfs de volheid van de verhoging. Hij heeft de mens 
echter keuzevrijheid gegeven en de mens zal de waarheid over-
eenkomstig het geopenbaarde woord moeten gehoorzamen om de 
verhoging van de rechtvaardigen te beërven.12

6
Onze hemelse Vader heeft de weg tot verlossing gebaand, 
zodat wij in zijn tegenwoordigheid kunnen terugkeren.

Toen Adam in de hof van Eden was, bevond hij zich in de tegen-
woordigheid van God, onze Vader. […] Toen hij uit de hof van Eden 
was gezet, veranderde de situatie. Adam werd vanwege zijn overtre-
ding uit de tegenwoordigheid van de Vader verbannen. In de Schrift 
staat dat hij de geestelijke dood onderging — wat wil zeggen dat 
hem de toegang tot de tegenwoordigheid van God werd ontzegd.13

Ik weet dat Jezus Christus de Zoon van God is en dat Hij van de 
Vader de macht kreeg om de mens van de geestelijke en stoffelijke 
dood te bevrijden, die door de val van Adam een aardse feitelijk-
heid waren geworden.14

Er was slechts één kans op verlossing, één manier waarop 
genoegdoening kon plaatsvinden en het lichaam tot de geest kon 
worden hersteld. Dat was door een oneindige verzoening, tot stand 
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gebracht door een oneindig wezen, iemand die onsterfelijk was en 
toch de macht tot sterven had, en die ook macht over de dood had. 
En dus stuurde onze Vader in de hemel zijn Zoon, Jezus Christus, 
die het leven in Zich droeg, naar de aarde. En omdat Hij [ Jezus 
Christus] een moeder had bij wie bloed door de aderen stroomde, 
kon Hij sterven. Hij kon zijn lichaam aan de dood opgeven en het 
daarna weer op Zich nemen. Laat mij zijn eigen woorden voorlezen: 
‘Hierom heeft Mij de Vader lief, omdat Ik mijn leven afleg om het 
weder te nemen.

‘Niemand ontneemt het Mij, maar Ik leg het uit Mijzelf af. Ik heb 
macht het af te leggen en macht het weder te nemen. Dit gebod heb 
Ik van mijn Vader ontvangen.’ ( Johannes 10:17–18.)15

Het was nooit de bedoeling van onze Vader in de hemel om de 
mens zonder enig leidend licht in het duister te laten rondtasten en 
van hem te verwachten dat hij onder die omstandigheden zijn weg 
terugvindt naar zijn koninkrijk en zijn heilige tegenwoordigheid. Zo 
werkt de Heer niet. Vanaf het begin en zo door de eeuwen heen 
heeft onze Vader in de hemel zijn liefde voor zijn kinderen getoond 
en was Hij bereid hen te leiden. Vanaf de vroegste tijden waren de 
hemelen geopend, heeft de Heer afgezanten uit zijn tegenwoordig-
heid naar dienstknechten met goddelijke bevoegdheid gestuurd, 
mannen die het priesterschapsgezag droegen en gemachtigd waren 
om de beginselen van het evangelie te prediken, de mensen te 
waarschuwen en hun rechtschapenheid te leren. Die mannen heb-
ben die kennis, inspiratie en leiding van die boodschappers uit de 
tegenwoordigheid van God gekregen. Dat geldt ook voor onze 
bedeling. De mens heeft geen reden om zijn ogen te sluiten en 
het gevoel te hebben dat er geen licht is ander dan zijn eigen rede, 
want de Heer is altijd bereid om te leiden en de weg te wijzen. 
Hij heeft, zoals ik al zei, boodschappers uit zijn tegenwoordigheid 
gestuurd. Hij heeft openbaringen gegeven. Hij heeft de profeten 
geboden zijn woorden op te schrijven, zodat ze gepubliceerd kon-
den worden, zodat alle mensen er kennis van kunnen nemen.16

Ik zeg tot u, en tot de hele kerk, en tegelijk tot de hele wereld, 
dat een genadige en liefdevolle Vader in deze laatste dagen weer 
uit de hemel tot zijn dienstknechten de profeten gesproken heeft.
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Hij heeft alle mensen uitgenodigd om tot zijn geliefde Zoon te 
komen, om van Hem te leren, aan zijn goedheid deel te hebben, 
zijn juk op Zich te nemen en aan hun heil te werken door gehoor-
zaamheid aan zijn evangelie. Zijn boodschap is die van heerlijkheid 
en eer, van vrede in dit leven en van eeuwig leven in de toeko-
mende wereld.17

Suggesties voor studie en onderwijs

Vragen
•	 Wat	denkt	u	brengt	iemand	ertoe	om	tot	God	te	bidden	‘alsof	

hij met een vriend sprak’? (‘Uit het leven van Joseph Fielding 
Smith’). Overweeg hoe u uw band met uw hemelse Vader hech-
ter kunt maken.

•	 President	Smith	brengt	zijn	dankbaarheid	voor	Joseph	Smiths	
eerste visioen onder woorden, dat ‘de ware kennis over God’ 
herstelde (paragraaf 1). Welke waarheden zijn u dankzij het eer-
ste visioen over onze hemelse Vader en Jezus Christus duidelijk 
geworden?

•	 Welke	kenmerkende	eigenschappen	van	God	die	president	Smith	
in paragraaf 2 noemt, betekenen het meest voor u? Waarom? Hoe 
helpt het u bij uw geloofsoefening dat u van deze kenmerkende 
eigenschappen afweet?

•	 President	Smith	getuigt:	‘Wij	zijn	de	geestkinderen	van	God,	onze	
hemelse Vader. […] We maken deel uit van zijn gezin’ (paragraaf 
3). Hoe heeft deze waarheid u beïnvloed?

•	 Welke	bewoordingen	in	de	paragrafen	4	en	5	geven	u	het	gevoel	
dat uw hemelse Vader van u houdt? Waarom is het belangrijk te 
weten dat God van ons houdt en in ieder van ons belang stelt? 
Hoe kunnen we familieleden en vrienden zijn liefde laten voelen?

•	 Denk	na	over	wat	uw	hemelse	Vader	allemaal	gedaan	heeft	om	
u in zijn tegenwoordigheid te laten terugkeren (zie paragraaf 
6). Wat voelt u als u eraan denkt dat onze hemelse Vader zijn 
geliefde Zoon heeft gestuurd? Op welke manieren heeft uw 
hemelse Vader ‘licht om [u] te leiden’ gestuurd?
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Relevante Schriftteksten
Johannes 3:16; 17:3; 1 Nephi 11:17; Alma 30:44

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. 87.)

Noten
 1. In: Conference Report, april 1943, pp. 

15–16.
 2. Ongepubliceerd manuscript van 

Hoyt W. Brewster jr.
 3. In: Conference Report, april 1930, 

p. 90.
 4. Answers to Gospel Questions, samenge-

steld door Joseph Fielding Smith jr., vijf 
delen. (1957–1966), 3:117.

 5. ‘Origin of the First Vision’, Improve-
ment Era, april 1920, pp. 496–497; zie 
ook Doctrines of Salvation, Bruce R. 
McConkie (red.), drie delen. (1954–
1956), 1:2–3.

 6. ‘The Most Important Knowledge’, 
Ensign, mei 1971, pp. 2–3.

 7. ‘Out of the Darkness’, Ensign, juni 
1971, p. 2.

 8. Sealing Power and Salvation, Brigham 
Young University Speeches of the Year 
(12 januari 1971), p. 2.

 9. ‘Purpose and Value of Mortal Proba-
tion’, Deseret News, kerkkatern, 12 juni 
1949, p. 21; zie ook Doctrines of Salva-
tion, 1:1.

 10. ‘The Most Important Knowledge’, p. 3.
 11. In: Conference Report, april 1923, 

pp. 135–136. Let op: Het visioen van 

Mozes dat in Mozes 1 is opgetekend, is 
een voorbeeld van goddelijke investi-
tuur van gezag, in dit geval dat de Hei-
land in de eerste persoon namens de 
Vader spreekt (zie ‘The Father and the 
Son: A Doctrinal Exposition by the First 
Presidency and the Twelve’, Improve-
ment Era, augustus 1916, p. 939; her-
drukt in Ensign, april 2002, p. 17). De 
Schriftuurlijke tekst en het commen-
taar van Joseph Fielding Smith in dit 
hoofdstuk tonen aan dat de woorden 
in Mozes 1 de zin en wil van God de 
Vader weergeven.

 12. In: Conference Report, april 1923, 
pp. 136–137, 139. Zie ook noot 11 in 
dit hoofdstuk, die ook van toepassing 
is op het visioen van Henoch, opgete-
kend in Mozes 7.

 13. In: Conference Report, oktober 1953, 
p. 58.

 14. ‘A Witness and a Blessing’, Ensign, juni 
1971, p. 109.

 15. In: Conference Report, april 1967, 
p. 122.

 16. In: Conference Report, oktober 1931,  
p. 15.

 17. ‘A Witness and a Blessing’, p. 109.
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‘Alle waarheid draait op of om de heer Jezus 
christus, de Verlosser van de wereld.’
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Onze Heiland, Jezus Christus

‘Laat het u nu en altijd duidelijk voor de geest staan, 
dat Jezus de Christus is, de Zoon van de levende God, 

die in de wereld is gekomen om zijn leven neer te 
leggen opdat wij zullen leven. Dat is de waarheid, en 
die is fundamenteel. Daarop bouwen wij ons geloof.’

Uit het leven van Joseph Fielding Smith

Als apostel was president Joseph Fielding Smith getrouw aan 
zijn roeping om een van de ‘bijzondere getuigen van de naam van 
Christus in de gehele wereld’ (LV 107:23) te zijn. Hij heeft gezegd: 
‘Ik probeer Hem, onze Verlosser, meer dan al het andere lief te 
hebben. Dat is mijn plicht. Ik reis door dit hele land als een van 
zijn bijzondere getuigen. Ik zou geen bijzondere getuige van Jezus 
Christus kunnen zijn als ik niet de absolute en positieve kennis 
bezat dat Hij de Zoon van God en de Verlosser van de wereld is.’ 1

Als vader was president Smith net zo toegewijd aan zijn plicht 
om van de Heiland te getuigen. Op 18 juli 1948 stuurde hij een brief 
aan zijn zoons Douglas en Milton, die beiden een voltijdzending 
vervulden. Hij schreef:

‘Soms zit ik in de Schrift te lezen en dan denk ik na over de 
zending van onze Heer en wat Hij voor mij gedaan heeft. En als 
ik die gevoelens heb, dan denk ik bij mijzelf: ik wil Hem niet 
ontrouw zijn. Hij heeft mij volmaakt lief, zoals Hij alle mensen lief 
heeft, vooral wie Hem dienen, en ik moet Hem liefhebben zoveel 
ik kan, zelfs als mijn liefde onvolmaakt is en dat eigenlijk niet zo 
hoort te zijn. Zijn liefde is verbazingwekkend. Ik leef niet in de tijd 
van de Heiland; Hij heeft mij niet bezocht. Ik heb Hem niet gezien. 
Zijn Vader en Hij hebben het tot nu toe niet nodig geacht om mij 
die grote zegen te schenken. Maar het is ook niet nodig. Ik heb 
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zijn nabijheid gevoeld. Ik weet dat de Heilige Geest mijn verstand 
verlicht heeft en Hem aan mij heeft geopenbaard. Daarom heb ik 
mijn Verlosser lief. Ik hoop dat die openbaringen waar zijn en ik 
voel dat ze waar zijn. Ik hoop en voel dat meer dan wat ook in 
mijn leven. Ik zou niet anders willen. Ik wil Hem trouw zijn. Ik 
weet dat Hij voor mij, voor jou en voor alle mensen is gestorven, 
opdat we door de opstanding weer zullen leven. Ik weet dat Hij 
is gestorven, zodat ik vergeving van mijn dwaasheden en zonden 
kan krijgen en kan worden gereinigd. Wat een verbazingwekkende 
liefde. Hoe zou ik mijn Verlosser, met dit in gedachten, niet kunnen 
liefhebben. Ik wil dat mijn jongens in het zendingsveld er hetzelfde 
over voelen als ik. Ik wil dat mijn kinderen en kleinkinderen er 
hetzelfde over voelen en nooit zullen afdwalen van het pad van 
de waarheid en gerechtigheid.’ 2

Een van de zoons van president Smith vertelde eens:

‘Wij hebben hem in onze kindertijd zo vaak horen zeggen: “Als 
de mensen in de wereld slechts zouden begrijpen welke lasten, 
kwellingen en zonden de Heer voor ons op Zich heeft genomen.” 
En telkens als hij dat zei, kreeg hij tranen in zijn ogen.

‘[Eens] was ik alleen met mijn vader in zijn studeerkamer. Ik zag 
dat hij in diepe overpeinzing was. Ik wilde de stilte niet verbreken, 
maar uiteindelijk sprak hij. “O, mijn zoon, wat had ik graag gewild 
dat je er afgelopen donderdag bij had kunnen zijn toen ik met de 
autoriteiten in de tempel vergaderde. O, als je hen eens had kun-
nen horen getuigen van de liefde die ze voor hun Heer en Heiland, 
Jezus Christus, voelen!” Toen boog hij zijn hoofd en biggelden de 
tranen langs zijn wangen, die op zijn overhemd vielen. Daarna, 
na een lange stilte, zei hij, zijn hoofd nog steeds gebogen, hoewel 
hij het op en neer bewoog: “O, wat hou ik veel van mijn Heer en 
Heiland, Jezus Christus!”’ 3
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Leringen van Joseph Fielding Smith
1

Jezus Christus is de eniggeboren Zoon van 
God en de Heiland van de wereld.

Ik zeg u, zo duidelijk en krachtig als ik maar kan, dat we in 
Christus geloven. Wij accepteren Hem zonder enig voorbehoud als 
de Zoon van God en de Heiland van de wereld.4

Wij weten dat het heil in Christus is, dat Hij de eniggeboren 
Zoon van de eeuwige Vader is. Hij is in de hemelse raden gekozen 
en geordend om de oneindige en eeuwige verzoening tot stand 
te brengen. Hij is in de wereld geboren als de Zoon van God. Hij 
heeft met zijn evangelie eeuwig leven en onsterfelijkheid gebracht.

Wij geloven met volmaakte zekerheid dat Christus is gekomen om 
de mens van de stoffelijke en geestelijke dood te bevrijden, die in 
de wereld zijn gekomen door de val van Adam. Hij heeft de zonden 
van alle mensen op Zich genomen op voorwaarde van bekering. […]

Wij geloven dat wij, na alles wat wij kunnen doen, door de 
genade worden gered [zie 2 Nephi 25:23]. Alle mensen moeten, zich 
beroepend op de verzoening van Christus, met vrees en beven voor 
God aan hun heil werken [zie Filippenzen 2:12; Mormon 9:27].5

Het verschil tussen de Heiland en ons is dat onze vaders ster-
felijk waren en daarom aan de dood onderworpen waren. Onze 
Heiland had geen sterfelijke Vader en daarom was de dood aan 
Hem onderworpen. Hij had de macht om zijn leven neer te leggen 
en het opnieuw op te nemen [zie Johannes 10:17–18]. Wij hebben 
niet de macht om ons leven neer te leggen en het opnieuw op te 
nemen. Wij ontvangen het eeuwige leven dankzij de verzoening 
van Christus, door de opstanding uit de dood en gehoorzaamheid 
aan de beginselen van het evangelie.6

Hij is inderdaad de eniggeboren Zoon van God. Hij heeft ons, 
door zijn genade en de genade van zijn Vader — en op voorwaarde 
van onze bekering — van zonde gered. We weten dat Hij uit de 
dood is opgestaan, dat Hij is opgevaren naar omhoog, gevangenen 
heeft weggevoerd [zie Psalmen 68:19] en de oorzaak van eeuwig 
heil is geworden voor allen die in Hem geloven, zich bekeren van 



h o o F d S t u k  2

54

hun zonden en Hem accepteren als de Verlosser van de wereld [zie 
Hebreeën 5:9]. Er hoeft onder de heiligen der laatste dagen over 
deze zaken geen twijfel te bestaan.7

Hoewel mensen met plannen kunnen komen, theorieën kun-
nen aanhangen, vreemde werken kunnen introduceren en vele 
eigenaardige leringen kunnen verzinnen en verkondigen, is deze 
éne leer van fundamenteel belang: dat alle waarheid zich in en op 
de Heer Jezus Christus, de Verlosser van de wereld, concentreert. 
Van die leer zullen wij niet afwijken. Wij accepteren Hem als de 
eniggeboren Zoon van de Vader in het vlees, de enige die in dit 
leven een onsterfelijke Vader had. Vanwege zijn geboorterecht en 
de omstandigheden rond zijn komst naar de aarde werd Hij de Ver-
losser van het mensdom. Doordat zijn bloed vloeide, hebben wij 
de kans om in de tegenwoordigheid van de Vader terug te keren, 
op voorwaarde dat we ons bekeren en het grote verlossingsplan 
accepteren dat Hij uitvoert.8

Wij getuigen dat het evangelie van Jezus Christus het heilsplan is 
en dat alle mensen dankzij zijn zoenoffer onsterfelijk zullen worden, 
om geoordeeld te worden naar de daden die zij in dit leven hebben 
gedaan. Wie geloven en de evangeliewet volledig gehoorzamen, 
zullen bovendien het eeuwige leven in het koninkrijk van onze 
Vader beërven.9

2
Wij worden de zoons en dochters van Jezus 

Christus door zijn verzoening te aanvaarden en ons 
ertoe te verbinden Hem gehoorzaam te zijn.

Onze Vader in de hemel is de Vader van Jezus Christus, zowel in 
de geest als in het vlees. Onze Heiland is de Eerstgeborene in de 
geest en de Eniggeborene in het vlees.10

Hij [ Jezus Christus] is onze oudste Broer, die door de Vader werd 
geëerd met de volheid van gezag en macht als lid van het hoogste 
Presidium: de Vader, Zoon en Heilige Geest.11

In onze Schriften staat dat Jezus Christus zowel de Vader als de 
Zoon is. De eenvoudige waarheid is dat Hij door zijn geboorte de 
Zoon van God is, zowel in de geest als in het vlees. De Vader is Hij 
wegens het werk dat Hij heeft volbracht.12



h o o F d S t u k  2

55

De Heiland wordt onze Vader, in de zin waarin deze term in de 
Schriften wordt gebruikt, omdat Hij ons het leven — het eeuwige 
leven — biedt door het zoenoffer dat Hij voor ons heeft gebracht. 
In de geweldige toespraak van koning Benjamin staat het volgende: 
‘En nu, wegens het verbond dat gij hebt gesloten, zult gij de kin-
deren van Christus worden genoemd, zijn zonen en zijn dochters ; 
want zie, heden heeft Hij u geestelijk verwekt ; want gij zegt dat uw 
hart door geloof in zijn naam is veranderd; daarom zijt gij uit Hem 
geboren en zijn zonen en zijn dochters geworden.’ [Mosiah 5:7; zie 
ook de verzen 8–11.]

‘Wij worden de kinderen, zoons en dochters, van Jezus christus 
door onze verbonden van gehoorzaamheid aan hem.’
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Wij worden dus de kinderen, de zoons en dochters, van Jezus 
Christus door ons ertoe te verbinden Hem gehoorzaam te zijn. Door 
zijn goddelijk gezag en offer aan het kruis worden wij geestelijk 
gewonnen zoons en dochters, en is Hij onze Vader.13

Evenals de Nephieten in de dagen van koning Benjamin heb-
ben ook de heiligen der laatste dagen de naam van Christus op 
zich genomen [zie Mosiah 5:1–9; 6:1–2]. Elke week in de avond-
maalsdienst, zoals ons geboden is, nemen we zijn naam op ons 
om Hem altijd indachtig te zijn, en dat is waartoe de Nephieten 
zich verbonden.14

3
De Heiland heeft Zich in deze bedeling 
geopenbaard en ieder van ons kan een 
blijvend getuigenis van Hem hebben.

Wij accepteren Jezus als de Verlosser van de wereld. We weten 
[…] dat Hij Zichzelf in deze bedeling heeft geopenbaard. Wij zijn 
niet afhankelijk van het getuigenis van […] de gezegende volgelin-
gen die in zijn tijd leefden en met Hem spraken, en aan wie Hij na 
zijn opstanding is verschenen. We hebben getuigen die in onze tijd 
leefden, die Hem hebben gezien, die wisten dat Hij leeft en van 
dit feit tot ons en tot de wereld hebben getuigd. We weten dat hun 
getuigenis waar is. Joseph Smith was niet de enige in deze bedeling 
die van de zending van Jezus Christus heeft getuigd, want de Heer 
heeft andere getuigen verwekt die, met de profeet Joseph Smith, 
de Verlosser hebben gezien, onderricht van Hem hebben gekregen 
en Hem, omringd door heilige engelen, aan de rechterhand van de 
Vader hebben zien zitten. Zij hebben ons hun getuigenis gegeven, 
dat in de wereld van kracht zal zijn en een oordeel in zich houdt 
voor allen die er geen acht op slaan.

Toch zijn we als lid van deze kerk niet afhankelijk van het getui-
genis van Joseph Smith, Oliver Cowdery, Sidney Rigdon of wie dan 
ook, die in deze bedeling wonderbaarlijke openbaringen en visioe-
nen van de Heer hebben gekregen, waardoor zij wisten dat Jezus 
leeft en de Verlosser van de wereld is. Eenieder die het evangelie 
naleeft, ontvangt van de Geest van de Heer op persoonlijke wijze 
een getuigenis. Als we overeenkomstig de waarheid leven na onze 
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doop voor de vergeving van onze zonden en onze bevestiging door 
handoplegging voor de gave van de Heilige Geest, openbaart de 
Heer aan ieder van ons persoonlijk dat die dingen waar zijn. Wij zijn 
niet afhankelijk van het getuigenis van iemand anders voor deze 
kennis, want we weten door de Geest dat Jezus de Christus is, de 
Verlosser van de wereld.15

Als er iets is wat u en mij, meer dan wat ook, vreugde en vrede 
brengt, dan is dat het blijvende getuigenis dat u en ik hebben, dat 
Jezus Christus de Zoon van God is. Die waarheid zal nooit veran-
deren. Mensen kunnen haar onder vuur nemen, ze kunnen er de 
spot mee drijven, ze kunnen verklaren dat Hij niet de Verlosser van 
de wereld is of dat Hij zijn zending niet heeft volbracht. Ze kun-
nen zeggen dat zijn vergoten bloed er niet voor zorgt dat mensen 
vergeving van hun zonden krijgen of dat bekering niet nodig is. Zij 
kunnen weigeren te geloven dat de mens uit de dood zal opstaan of 
dat Christus zelf is opgestaan, zoals de Schrift verklaart, na door zijn 
vijanden te zijn gedood. Dan nog houdt die waarheid stand. Hij is 
voor de zonden van de wereld gestorven. Hij heeft de dood teniet-
gedaan. Hij heeft de mens de mogelijkheid geboden zich te bekeren 
en vergeving van zonden te krijgen door in Hem en zijn zending te 
geloven en de beginselen van het evangelie te aanvaarden. Dat zijn 
fundamentele waarheden, die stand zullen houden. Ze kunnen niet 
worden vernietigd, wat de mensen ook mogen zeggen of denken.16

Laat het u nu en altijd duidelijk voor de geest staan, dat Jezus de 
Christus is, de Zoon van de levende God, die in de wereld is geko-
men om zijn leven neer te leggen opdat wij zullen leven. Dat is de 
waarheid, en die is fundamenteel. Daarop bouwen wij ons geloof.17

4
Ieder van ons behoort het leven van Jezus 

Christus tot voorbeeld te nemen.

Het grootste voorbeeld dat de mens ooit heeft gehad is het 
voorbeeld van de Zoon van God zelf. Zijn leven was volmaakt. Hij 
deed alles goed en kon daardoor tegen alle mensen zeggen: ‘Volgt 
Mij’ [2 Nephi 31:10]. Daarom behoren we zijn leven tot voorbeeld 
te nemen.
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Ik zal u een voorbeeld uit zijn leven geven. Hij leerde de mensen 
hoe ze moesten bidden en zei toen: ‘Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, 
gij moet altijd waken en bidden, opdat gij niet door de duivel wordt 
verzocht en gevankelijk door hem wordt weggevoerd. En zoals Ik 
onder u heb gebeden, zo zult gij bidden in mijn kerk, onder mijn 
volk dat zich bekeert en zich in mijn naam laat dopen. Zie, Ik ben 
het licht; Ik heb u een voorbeeld gegeven. […] Welnu, houdt uw 
licht omhoog, opdat het voor de wereld zal schijnen. Zie, Ik ben 
het licht dat gij omhoog zult houden — dat wat gij Mij hebt zien 
doen. […]’ [3 Nephi 18:15–16, 24.]

Misschien heeft Hij in dit verband wel de beste raad aan zijn 
Nephitische discipelen gegeven. ‘Wat voor mannen behoort gij 
daarom te zijn?’, vroeg Hij, waarna Hij dit antwoord gaf: ‘Voorwaar, 
Ik zeg u, zoals Ik ben.’ [3 Nephi 27:27.] 18

We moeten in Christus geloven en zijn leven tot voorbeeld nemen. 
We moeten ons laten dopen zoals Hij Zich heeft laten dopen. We 
moeten de Vader aanbidden zoals Hij dat heeft gedaan. We moeten 
de wil van de Vader doen zoals Hij dat heeft gedaan. We moeten 
het goede doen en rechtvaardige werken doen zoals Hij dat heeft 
gedaan. Hij is ons voorbeeld, het grote Prototype van heil.19

Als u voor een probleem staat en u een beslissing moet nemen, 
stel uzelf dan de vraag: ‘Wat zou Jezus doen?’ En doe vervolgens 
wat Hij zou doen.

U kunt de vreugde van zijn nabijheid voelen en u elke dag van 
uw leven door zijn inspiratie laten leiden als u die zoekt en die 
waardig bent. De liefde van Jezus en de troostende kracht van zijn 
Heilige Geest kunnen net zo werkelijk voor u zijn als ze waren voor 
de kinderen die naar Hem toekwamen toen Hij op aarde was.20

Ik zeg u dat wie zijn voorbeeld volgen, zoals Hij zullen worden 
en met Hem zullen worden verheerlijkt in het koninkrijk van zijn 
Vader, om eer, macht en gezag te beërven. Tot bepaalde Nephi-
tische discipelen die Hem met volmaakt voornemen des harten 
volgden, zei Hij: ‘[…] gij zult zijn zoals Ik ben, en Ik ben zoals de 
Vader; en de Vader en Ik zijn één.’ [3 Nephi 28:10.] […]
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Ik bid dat we allemaal in zijn voetstappen treden en zijn geboden 
onderhouden, zodat we zoals Hij worden. Dat is mijn verlangen. Ik 
hoop ook uw verlangen.21

Ideeën voor studie en onderwijs

Vragen
•	 Hoe	denkt	u	dat	president	Smiths	kinderen	zijn	beïnvloed	door	

zijn getuigenis en zijn liefde voor de Heiland? (Zie ‘Uit het leven 
van Joseph Fielding Smith’.) Overweeg wat u kunt doen om uw 
liefde voor de Heiland toe te laten nemen en uw getuigenis van 
Hem te geven.

•	 President	Smith	zegt	‘dat	alle	waarheid	zich	in	en	op	de	Heer	
Jezus Christus, de Verlosser van de wereld, concentreert’ (para-
graaf 1). Hoe kan deze waarheid uw leven zoal beïnvloeden? 
Hoe beïnvloedt zij ons gezin?

•	 Op	welke	wijze	dragen	de	leringen	in	paragraaf	2	bij	aan	uw	
band met de Heiland? Wat betekent het voor u om de naam van 
Christus op u te nemen?

•	 President	Smith	waarschuwt	dat	sommige	mensen	de	waarheid	
omtrent Jezus Christus en zijn verzoening zullen aanvallen en 
bespotten (zie paragraaf 3). Hoe kunnen we ons getuigenis ver-
sterken, zodat we bestand zijn tegen zulke aanvallen? Hoe kun-
nen ouders het getuigenis van hun kinderen helpen versterken?

•	 Overweeg	president	Smiths	raad	om	u	af	te	vragen	wat	Jezus	
zou doen? (Paragraaf 4). Wat kunnen we specifiek doen om het 
leven van Jezus Christus tot voorbeeld van ons leven te nemen? 
Hoe kunnen we door Hem tot voorbeeld te nemen anderen ten 
goede beïnvloeden?

Relevante Schriftteksten
Johannes 14:6; 1 Nephi 10:6; Mosiah 3:5–7; Helaman 5:12; 

3 Nephi 11:3–7; LV 34:1–3; 76:22–24; Geschiedenis van Joseph 
Smith 1:17

Onderwijstip
 ‘[Weersta] de verleiding om te veel stof te willen behandelen. 

(…) [Bedenk] dat we mensen onderwijzen en niet zozeer een 
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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, ‘Onderwijzen en 
leren in de kerk’, Liahona, juni 2007, p. 59.)
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H O O F D S T U K  3

Het heilsplan

‘Onze Vader in de hemel heeft een heilsplan 
voor zijn geestkinderen ingesteld […] zodat 

ze zich kunnen ontwikkelen en vooruitgang 
maken totdat zij het eeuwige leven bereiken.’

Uit het leven van Joseph Fielding Smith

Op 29 april 1901 overleed Alice, de 18-jarige zus van Joseph Fiel-
ding Smith, na een langdurig ziekbed. Joseph Fielding Smith was 
net zijn voltijdzending in Engeland aan het afronden. Zijn reactie 
op het nieuws van Alice’s dood maakte zijn liefde voor zijn familie 
en zijn getuigenis van het heilsplan duidelijk. ‘Het is een zware slag 
voor ons allemaal’, schreef hij in zijn dagboek. ‘Hoewel ik wist dat 
ze ziek was, wist ik niet dat het zo ernstig was. Ik ging ervan uit 
dat ik haar en alle anderen over een paar weken weer zou zien, 
maar de wil van God geschiedde. Het is op deze momenten dat 
de hoop die het evangelie ons verschaft zeer welkom is. We zul-
len elkaar aan de andere zijde ontmoeten om het genoegen en de 
zegen van elkaars gezelschap te smaken. Waar familiebanden nooit 
meer breken. Waar we allemaal eeuwige zegeningen ontvangen en 
de tedere barmhartigheden van onze Vader in de hemel ervaren. Ik 
bid nederig dat ik altijd op het pad van de waarheid zal wandelen 
en de naam die ik draag eer zal aandoen. Dat de hereniging met 
mijn voorouders aangenaam en oneindig mag zijn.’ 1

Als apostel en later als president van de kerk getuigde presi-
dent Joseph Fielding Smith herhaaldelijk van de hoop die een goed 
inzicht in het evangelie brengt. Hij verklaarde: ‘We hebben het heils-
plan, we bedienen het evangelie, en het evangelie is de enige hoop 
voor de wereld, de enige weg die vrede op aarde brengt en de 
misstanden corrigeert die in alle naties bestaan.’ 2
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‘We waren in zijn tegenwoordigheid voordat deze aarde werd gegrondvest’.
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Leringen van Joseph Fielding Smith
1

In de voorsterfelijke geestenwereld hebben 
we gejuicht toen ons het heilsplan van 

onze hemelse Vader was uitgelegd.

We behoren allemaal tot het gezin van onze Vader in de hemel. 
We waren in zijn tegenwoordigheid voordat deze aarde werd 
gegrondvest. We zagen zijn gezicht, voelden zijn liefde en hoorden 
zijn leringen. Hij stelde de wetten in waarmee we ons kunnen ont-
wikkelen, vooruitgang kunnen maken en zelf een eeuwige familie 
kunnen krijgen.3

Onze Vader in de hemel heeft een heilsplan voor zijn geestkin-
deren ingesteld. Dit plan was opgesteld om hun de kans te bieden 
zich te ontwikkelen en vooruitgang te maken tot ze het eeuwige 
leven bereiken, wat de naam is van het soort leven dat onze Vader 
in de hemel leidt. Dit plan biedt de kinderen van God de kans om 
te worden zoals Hij is en de macht, wijsheid en kennis te hebben 
die Hij bezit.4

We leren uit de Parel van grote waarde dat er in de hemel een 
raad is gehouden. In die raad heeft God zijn geestkinderen een 
plan voorgelegd dat erin voorzag dat zij naar deze aarde zouden 
gaan. Daar zouden zij met een stoffelijk lichaam een sterfelijk leven 
leiden, dat een proeftijd zou zijn. Na de opstanding, bewerkstelligd 
door de verzoening van zijn eniggeboren Zoon, Jezus Christus, 
zou de eeuwige verhoging hun deel zijn [zie Mozes 4:1–2; Abra-
ham 3:22–28]. Op aarde zouden zij kennismaken met de wisselval-
ligheden van het sterfelijk leven. Ze zouden ervaringen hebben 
met zorgen, pijn, verdriet, verlokkingen en leed, maar ook met 
de genoegens van dat alledaagse bestaan. Als ze God trouw ble-
ven, zouden ze na hun opstanding uit de dood eeuwig leven in 
het koninkrijk van God en aan Hem gelijk worden [zie 1 Johannes 
3:2]. Die gedachte vervulde hen met vreugde en ze ‘jubelden’ uit 
blijdschap. (Zie Job 38:4–7.) Ze konden de ervaring en kennis die 
ze in het sterfelijk leven opdeden op geen enkele andere manier 
krijgen. Een stoffelijk lichaam was van essentieel belang voor hun 
verhoging.5



h o o F d S t u k  3

64

2
De val van Adam en Eva maakte deel uit 

van het plan van onze hemelse Vader.

Het heilpslan, vastgelegd in een wettenstelselvan , dat bekend 
staat als het evangelie van Jezus Christus, werd in de hemel, nog 
voordat de aarde was gegrondvest, aangenomen en in werking 
gesteld. Daar werd besloten dat vader Adam naar deze aarde zou 
gaan en aan het hoofd van het mensdom zou staan. Als onderdeel 
van dit geweldige plan zou hij van de verboden vrucht eten en val-
len. Daarmee zou hij dood en lijden in de wereld brengen, en wel 
voor het uiteindelijke welzijn van zijn kinderen.6

De val was een essentieel onderdeel van de aardse proeftijd van 
de mens. […] Als Adam en Eva niet van de vrucht hadden gegeten, 
waren ze die formidabele gave, het sterfelijk leven, misgelopen. 
Bovendien hadden ze geen nakomelingen gehad en zou het grote 
gebod dat de Heer hun had gegeven niet vervuld zijn.7

De val van Adam bracht alle mogelijke wisselvalligheden van het 
sterfelijk leven teweeg. De val bracht pijn, hij bracht verdriet, hij 
bracht de dood; maar we mogen niet uit het oog verliezen dat hij 

de val van Adam en eva ‘bracht pijn, hij bracht verdriet, hij 
bracht de dood; maar […] hij [bracht] ook zegeningen.’
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ook zegeningen met zich meebracht. […] Hij bracht de zegen van 
kennis, inzicht en sterfelijk leven.8

3
Jezus Christus offerde Zichzelf op om ons van 

de val en van onze zonden te redden.

Adams overtreding veroorzaakte twee soorten dood: de geeste-
lijke en stoffelijke dood. Dat wil zeggen dat de mens uit de tegen-
woordigheid van God werd verbannen, sterfelijk werd en ten prooi 
viel aan de kwalen van het lichaam. Om hem terug te brengen, 
moest er een gebroken wet worden hersteld. De gerechtigheid 
eiste dat.9

Het is heel normaal en billijk dat wie een fout begaat, daarvan de 
gevolgen draagt — dat hij zijn fout goedmaakt. Toen Adam dan ook 
de wet overtrad, eiste de gerechtigheid dat hij, en niemand anders, 
verantwoordelijk was voor de zonde en de straf met zijn dood 
bekocht. Maar omdat het Adam was die de wet had gebroken, viel 
hijzelf onder de vloek. Hij kon niet goedmaken of ongedaan maken 
wat hij had gedaan. Zijn kinderen konden het evenmin, want ook zij 
vielen onder de vloek. Slechts iemand op wie die vloek niet rustte, 
kon die erfzonde goedmaken. Bovendien waren wij door die vloek 
ook niet bij machte om onze eigen zonden goed te maken. Daarom 
achtte de Vader het noodzakelijk zijn eniggeboren Zoon te sturen, 
die vrij van zonden was, om onze zonden en ook Adams overtre-
ding goed te maken, zoals de gerechtigheid dat eiste. Daarom heeft 
Hij Zichzelf als offer voor onze zonden gegeven en heeft Hij door 
zijn dood aan het kruis zowel de overtreding van Adam als onze 
zonden op Zich genomen. Daarmee heeft Hij ons, op voorwaarde 
van bekering, van de val en van onze zonden verlost.10

Het is onze plicht de zending van Jezus Christus te verkondigen. 
Waarom is Hij gekomen? Wat heeft Hij voor ons gedaan? Hoe heb-
ben wij daar baat bij? Wat heeft het Hem gekost om dat te doen? 
Het kostte Hem zijn leven, ja, zelfs meer dan zijn leven! Wat heeft 
hij gedaan, behalve Zich aan het kruis te laten nagelen? Waarom 
is Hij aan het kruis genageld? Hij is aan het kruis genageld om 
zijn bloed te vergieten, om ons te verlossen van de vreselijkste 
van alle straffen: verbanning uit de tegenwoordigheid van God. Hij 
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stierf aan het kruis om ons terug te brengen, om ons lichaam en 
onze geest te herenigen. Hij heeft ons die grote zegen geschonken. 
Hij is voor ons gestorven, zodat wij vergeving van onze zonden 
kunnen krijgen en de straf niet zelf hoeven te ondergaan, als wij 
slechts in Hem geloven en zijn geboden onderhouden. Hij heeft 
ons vrijgekocht. […]

[…] Niemand kon doen wat Hij voor ons heeft gedaan. Hij had 
niet hoeven sterven, Hij had kunnen weigeren. Hij heeft het vrijwil-
lig gedaan. Hij deed het omdat het een gebod van zijn Vader was. 
Hij wist hoe zwaar zijn lijden zou zijn; en toch, vanwege zijn liefde 
voor ons, was Hij daartoe bereid. […]

De nagels die in de handen en de voeten van de Heiland werden 
geslagen, brachten nog het minste lijden teweeg. We zijn geneigd te 
denken dat zijn grootste lijden bestond uit aan het kruis genageld 
worden en de kruisdood sterven. Dat gebeurde echter in een peri-
ode van de wereldgeschiedenis, dat duizenden mannen hetzelfde 
lot ondergingen. Zijn lijden was, wat dat aangaat, niet groter dan het 
lijden van de andere mannen die zijn gekruisigd. Waaruit bestond 
dan zijn grote lijden? Ik wilde dat we ieder lid van de kerk van dit 
feit konden doordringen: zijn grootste lijden vond plaats voordat 
Hij op Golgota werd gekruisigd. Het was in de hof van Getsemane, 
zo leren wij uit de Schrift, dat Hij uit elke porie van zijn lichaam 
bloedde en in uiterste zielenstrijd zijn Vader aanriep, niet toen de 
nagels in zijn handen en voeten werden geslagen. Vraag mij niet 
hoe Hij dat heeft gedaan, want dat weet ik niet. Niemand weet het. 
Wat we wel weten is dat Hij op de een of andere manier die uiterst 
zware straf op Zich heeft genomen. Hij nam onze overtredingen op 
Zich en kocht ons los, en het losgeld was foltering.

Denk u eens in hoe de Heiland de gezamenlijke folterende straf 
voor alle mensen ondergaat — op een manier die ik, zoals ik zei, 
niet begrijp; ik aanvaard die slechts — folteringen die Hem deden 
sidderen van pijn, vergeleken waarmee de pijn die Hij leed toen de 
nagels in zijn handen en voeten werden geslagen, gering was. In 
doodsangst bad Hij tot zijn Vader: ‘Indien het mogelijk is, laat deze 
beker Mij voorbijgaan’, maar die kon Hem niet voorbijgaan [zie Mat-
teüs 26:42; Marcas 14:36; Lucas 22:42]. Sta mij toe dat ik u een tekst 
voorlees over wat de Heer in dat verband zegt:
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‘Want zie, Ik, God, heb deze dingen voor allen geleden, opdat zij 
niet behoeven te lijden als zij zich bekeren;

‘maar als zij zich niet bekeren, moeten zij lijden zoals Ik;

‘welk lijden Mij, ja, God, de grootste van allen, van pijn deed 
sidderen en uit iedere porie bloeden, en naar lichaam en geest 
deed lijden — en Ik wilde dat Ik de bittere beker niet behoefde te 
drinken, en kon terugdeinzen —

‘niettemin, ere zij de Vader, en Ik dronk en volbracht mijn voor-
bereidingen voor de mensenkinderen.’ [LV 19:16–19.]

Als ik dat lees, stemt mij dat nederig. Zijn liefde voor het mens-
dom, voor de wereld, was zo groot dat Hij bereid was een last te 
dragen die geen sterveling kon dragen. Hij betaalde daar een ont-
zaglijk hoge prijs voor, die niemand anders had kunnen betalen, 
zodat wij konden ontsnappen.11

De Zoon van God [sprak]: ‘Ik zal neerdalen en de losprijs vol-
doen. Ik zal de Verlosser zijn en de mens van Adams overtreding 
verlossen. Ik zal de zonden van de wereld op Mij nemen en iedere 
ziel die zich wil bekeren van zijn zonden redden.’ 12

Laat mij dat illustreren: een man die op een weg loopt, valt in een 
diepe, donkere put, waaruit hij zich op eigen kracht onmogelijk kan 
bevrijden. Hoe kan hij zichzelf uit deze hachelijke situatie redden? 
Zijn inspanningen mogen niet baten, want op geen enkele manier 
kan hij zelf uit de put komen. Hij roept om hulp en een barmhartig 
mens die zijn hulpgeroep hoort, komt hem te hulp door een ladder 
naar beneden te laten zakken en hem zo een middel te verschaffen 
waarmee hij naar boven kan klimmen. Dat was precies de positie 
waarin Adam zichzelf en zijn nakomelingen had gebracht toen hij 
van de verboden vrucht had gegeten. Ze zaten allemaal vast in de 
put en geen van hen kon naar boven klimmen en de anderen eruit 
bevrijden. De put was de verbanning uit de tegenwoordigheid van 
de Heer, de lichamelijke dood, de ontbinding van het lichaam. En 
omdat iedereen aan de dood onderworpen is, kan niemand voor 
een ontsnappingsmiddel zorgen.13

De Heiland komt langs, de enige die niet in de put is gevallen, 
en laat de ladder zakken. Hij daalt zelf af in de put en maakt het 
voor ons mogelijk om via de ladder te ontsnappen.14



h o o F d S t u k  3

68

De oneindig barmhartige Vader hoorde het geroep van zijn 
kinderen en stuurde zijn eniggeboren Zoon, die niet aan dood of 
zonde onderworpen was, om hen te helpen ontsnappen. Dat deed 
Hij door zijn oneindige verzoening en het eeuwige evangelie.15

Uit dank zou ons hart van liefde en gehoorzaamheid moeten 
overlopen voor de grote en liefdevolle barmhartigheid [van de 
Heiland]. Wat Hij gedaan heeft, is reden genoeg om Hem nooit 
in de steek te laten. Hij heeft ons vrijgekocht met losgeld, en dat 
losgeld was zijn grote lijden en zijn bloed, als offerande aan het 
kruis vergoten.16

4
Met de verzoening van Jezus Christus als fundament 

werken wij in dit sterfelijk leven aan ons heil.

Onze Heiland, Jezus Christus, staat centraal in dit grote plan van 
vooruitgang en heil.17

Op basis van de verzoening bestaat het heilsplan uit de vol-
gende zaken:

Ten eerste moeten we in de Heer Jezus Christus geloven. We 
moeten Hem accepteren als de Zoon van God. We moeten ons ver-
trouwen in Hem stellen, op zijn woord afgaan en verlangen naar de 
zegeningen die we krijgen door gehoorzaam aan zijn wetten te zijn.

Ten tweede moeten we ons van onze zonden bekeren. We 
moeten ons van de wereld afkeren. We moeten ons, zonder voor-
behoud, in ons hart voornemen dat we een godvruchtig en recht-
schapen leven zullen leiden.

Ten derde moeten we ons in water laten dopen door een wet-
tige functionaris, die het gezag heeft om op aarde te binden en in 
de hemel te bezegelen. We moeten, door middel van deze heilige 
verordening, een verbond aangaan om de Heer te dienen en zijn 
geboden te onderhouden.

Ten vierde moeten we de gave van de Heilige Geest ontvangen. 
We moeten worden wedergeboren; zonde en ongerechtigheid moe-
ten als door vuur uit onze ziel worden gebrand. We moeten een 
nieuwe schepping worden door de kracht van de Heilige Geest.
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Ten vijfde moeten we tot het einde volharden. We moeten na 
onze doop de geboden onderhouden. We moeten met vrees en 
beven voor Gods aangezicht aan ons heil werken. We moeten zo 
leven dat we de goddelijke eigenschappen ontwikkelen en de soort 
mensen worden die de heerlijkheid en wonderen van het celestiale 
koninkrijk kunnen genieten.18

Ik getuig dat de mens deze wetten moet gehoorzamen om eeu-
wig heil te beërven. Zij vormen het evangelie van Jezus Christus en 
zijn in deze tijd aan profeten en apostelen geopenbaard. Ze worden 
nu bediend door zijn kerk, die weer op aarde is gevestigd.19

‘onze heiland, Jezus christus, staat centraal in 
dit grote plan van vooruitgang en heil.’
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De tijd die we in deze sterfelijke wereld doorbrengen is voor ons 
allemaal een proeftijd. Ten eerste zijn we hier naartoe gestuurd om 
een tabernakel [lichaam] voor onze eeuwige geest te krijgen. Ten 
tweede zijn we hier om te worden beproefd en ellende te door-
staan, maar ook om vreugde en geluk in overvloed te hebben. We 
kunnen die verwerven door een heilig verbond van gehoorzaam-
heid aan de eeuwige beginselen van het evangelie aan te gaan. Het 
sterfelijk leven is, zoals Lehi zijn kinderen leerde, een ‘proeftijd’. 
(2 Nephi 2:21.) Deze aarde is de plek waar we worden beproefd en 
getoetst om te zien of we — hoewel verbannen uit de tegenwoor-
digheid van onze eeuwige Vader, maar desondanks onderwezen in 
de weg van het eeuwige leven — zijn geliefde Zoon, Jezus Christus 
liefhebben, eren en getrouw volgen.20

We zijn hier om te worden getoetst en beproefd door in contact 
te komen met zowel kwaad als goed. […] De Vader heeft Satan en 
zijn horden toegestaan ons te verleiden, maar met de Geest des 
Heren als onze leidsman en de geboden die zijn geopenbaard, 
kunnen we onze keuze maken. Als we kwaad doen, zullen we 
gestraft worden; als we goeddoen, ontvangen we de eeuwige, 
rechtvaardige beloning.21

Deze proeftijd op aarde [is] een korte periode, slechts een korte 
tijdruimte die de eeuwigheid die achter ons ligt, verbindt met de 
eeuwigheid die voor ons ligt. Toch [is] het een ongelooflijk belang-
rijke periode. […] Dit leven is de belangrijkste periode in ons eeu-
wig bestaan.22

5
Alle mensen zullen dankzij de verzoening van Jezus 

Christus de zegen van de opstanding krijgen.

We zijn in deze wereld gekomen om te sterven. Dat begrepen we 
voordat we hier naartoe kwamen. Het maakt deel uit van het plan 
dat lang voordat de mens op aarde kwam, is besproken en opgezet. 
[…] We waren klaar en bereid om die reis uit de tegenwoordigheid 
van God in de geestenwereld naar de sterfelijke wereld te maken, 
hier alles te doorstaan wat met dit leven te maken heeft, de vreug-
den en de smarten, om vervolgens te sterven; en de dood is net zo 
essentieel als de geboorte.23
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De lichamelijke dood, ofwel de dood van een sterveling, is 
geen blijvende scheiding van de geest en het lichaam. Hoewel 
het lichaam tot stof vergaat, is het slechts een tijdelijke scheiding, 
die eindigt op de dag dat we herrijzen. Dan wordt het lichaam 
uit het stof geroepen om, verkwikt door geest, opnieuw te leven. 
Die zegen komt tot iedereen dankzij de verzoening van Christus, 
ongeacht of ze in hun leven goed of slecht hebben gedaan. Paulus 
heeft gezegd dat er een opstanding van zowel rechtvaardigen als 
onrechtvaardigen zal zijn (Handelingen 24:15). De Heiland heeft 
gezegd dat allen in de graven zijn stem zullen horen en zullen uit-
gaan, ‘wie het goede gedaan hebben, tot de opstanding ten leven, 
wie het kwade bedreven hebben, tot de opstanding ten oordeel’ 
( Johannes 5:29).24

Elk essentieel deel van het lichaam zal in de opstanding tot zijn 
oorspronkelijke plek worden hersteld, ongeacht wat er van het 
lichaam in de dood geworden is. Of het nu in een brand verteerd 
is of door haaien is opgegeten. Elk essentieel lichaamsdeel zal in de 
opstanding tot zijn oorspronkelijke plek worden hersteld.25

De geest kan niet volmaakt worden zonder het lichaam van vlees 
en beenderen. Ons lichaam en onze geest ontvangen dankzij de 
opstanding de onsterfelijkheid en de zegeningen van het eeuwig 
heil. Na de opstanding zal er geen scheiding meer zijn, het lichaam 
en de geest worden onlosmakelijk verbonden, zodat de mens een 
volheid van vreugde kan ontvangen. Geesten kunnen alleen door 
hun geboorte in dit leven en de opstanding zoals onze hemelse 
Vader worden. Er is geen andere manier.26

6
De getrouwen zullen met hun dierbaren het eeuwige 
leven in de tegenwoordigheid van de Vader beërven.

Sommige mensen beërven grote rijkdom doordat hun vader zeer 
vlijtig is geweest. Andere mensen beërven wereldlijke tronen, en krij-
gen daardoor macht en aanzien onder hun medemensen. Anderen 
leggen zich toe op de beërving van wereldlijke kennis en roem door 
hard en lang te werken. Er is echter een beërving die meer waard 
is dan alle andere, dat is de beërving van de eeuwige verhoging.
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In de Schriften staat dat het eeuwige leven — het leven dat onze 
eeuwige Vader en zijn Zoon, Jezus Christus, leiden — de grootste 
gave van God is [zie LV 14:7]. Die gave is alleen weggelegd voor 
wie van alle zonden zijn gereinigd. Zij is beloofd aan wie ‘overwin-
nen door geloof, en worden verzegeld door de Heilige Geest der 
belofte, die de Vader uitstort op allen, die rechtvaardig en getrouw 
zijn. Zij zijn het die de kerk van de Eerstgeborene vormen. Zij zijn 
het in wier handen de Vader alle dingen gegeven heeft.’ [LV 76:53–
55; zie ook vers 52.] 27

Het heilsplan is gezinsgericht. […] [Het] stelt ons in staat om ons 
eigen eeuwige gezin te stichten.28

Wie de verhoging in het celestiale koninkrijk ontvangen, zullen 
‘een voortzetting […] van nakomelingschap tot in alle eeuwigheid’ 
hebben. Zij zullen in familieverband wonen.29

Het evangelie van Jezus Christus leert ons dat de familie, voor 
zover het de celestiale verhoging betreft, oneindig zal zijn. De 
vader, moeder en kinderen uit de ene generatie zullen aan de vader, 
moeder en kinderen uit de volgende generatie verbonden zijn, en 
dat zal zich aldus uitbreiden en tot het einde van de tijd reiken.30

Die glorierijke zegeningen van eeuwige beërving […] krijgen we 
alleen als we bereid zijn de geboden te onderhouden en, zo nodig, 
met Christus te lijden. Met andere woorden, van kandidaten voor 
het eeuwige leven — de grootste gave van God — wordt verwacht 
dat zij, indien nodig, alles wat ze bezitten op het altaar offeren. En 
dan nog, zelfs als het van hen wordt gevergd om hun leven voor 
zijn zaak neer te leggen, zullen ze altijd bij Hem in de schuld staan 
voor de beloofde overvloedige zegeningen die ze zullen krijgen als 
ze zich aan zijn wetten en geboden houden.31

Als we de wereld achter ons hebben gelaten en de volheid van 
het evangelie hebben ontvangen, zijn we kandidaten voor de celes-
tiale heerlijkheid. Nee, we zijn meer dan kandidaat als we getrouw 
zijn, want de Heer heeft ons verzekerd dat we bij getrouwheid het 
celestiale koninkrijk zullen betreden. […]

Laten we zo leven dat we zeker zijn van onze plek. Zo zullen we 
weten, door het leven dat we leiden, dat we in zijn tegenwoordig-
heid zullen ingaan en bij Hem zullen wonen. Dan zullen wij alle 
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zegeningen ontvangen die ons zijn beloofd. Wie onder de heiligen 
der laatste dagen kan tevreden zijn met iets minder dan het volle 
heil dat ons beloofd is? […] Het kan niet anders dan dat wij, in alle 
ootmoed, en in de geest van bekering, almaar voorwaarts moeten 
gaan en de geboden tot het einde toe moeten onderhouden. Onze 
hoop en ons doel is het eeuwige leven, en dat is het leven in de 
tegenwoordigheid van de Vader en de Zoon. ‘Dit nu is het eeuwige 
leven’, zei de Heer, ‘dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en 
Jezus Christus, die Gij gezonden hebt.’ [ Johannes 17:3.] 32

Ik bevind mij nu in wat ik de nadagen van mijn leven noem, 
want ik besef dat ik over niet al te lange tijd geroepen wordt om 
rekenschap te geven van mijn rentmeesterschap op aarde. […]

Ik ben er zeker van dat we de Heer allemaal liefhebben. Ik weet 
dat Hij leeft en ik kijk uit naar de dag dat ik Hem zal zien. Dan 
hoop ik dat ik zijn stem zal horen zeggen: ‘Kom, gezegenden van 
mijn Vader, beërf het koninkrijk dat voor u bestemd is vanaf de 
grondlegging van de wereld.’ (Matteüs 25:34, HSV.)

En ik bid dat dit het gelukkige lot van ons allemaal zal zijn, als 
onze tijd is gekomen.33

Suggesties voor studie en onderwijs

Vragen
•	 Ga	na,	terwijl	u	de	dagboekaantekening	in	‘Uit	het	leven	van	

Joseph Fielding Smith’ leest, of u weleens troost heeft geput uit 
uw getuigenis van het heilsplan. Hoe kunt u een familielid of een 
vriend(in) die troost helpen krijgen?

•	 Hoe	kunnen	de	leringen	van	president	Smith	over	de	raadsver-
gadering in de hemel ons helpen als we met beproevingen te 
maken krijgen? (Zie paragraaf 1.)

•	 President	Smith	zegt	dat	‘we	[…]	niet	uit	het	oog	[mogen]	ver-
liezen dat [de val van Adam en Eva] ook zegeningen met zich 
meebracht’ (paragraaf 2). Waarom denkt u dat het belangrijk is 
om deze waarheid in gedachten te houden? Welke zegeningen 
hebt u zoal ontvangen als gevolg van de val?
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•	 Hoe	houdt	het	voorbeeld	dat	president	Smith	in	paragraaf	3	geeft	
over iemand die in een put valt, verband met ons leven? Over-
weeg hoe de Heiland u door zijn verzoening gered heeft.

•	 Wat	leren	we	uit	de	woorden	van	president	Smith	in	paragraaf	
4 over het doel van ons leven op aarde? Wat heeft de Heer ons 
gegeven om ons veilig door deze proeftijd te loodsen?

•	 Hoe	zou	u	aan	iemand	de	woorden	van	president	Smith	in	
paragraaf 5 uitleggen, dat ‘de dood […] net zo essentieel [is] als 
de geboorte’? Hoe heeft de leer van de opstanding uw leven 
beïnvloed?

•	 Hoe	verschilt	wereldlijke	rijkdom	van	de	‘eeuwige	beërving’	die	
we door het heilsplan kunnen ontvangen? (Zie paragraaf 6.) Hoe 
kan inzicht in die verschillen ons voorbereiden op het eeuwige 
leven?

Relevante Schriftteksten
Job 38:4–7; 2 Nephi 2:15–29; 9:5–27; Alma 12:20–35; LV 19:16–

19; Mozes 5:10–12

Onderwijstip
‘De kerk heeft lesboeken en ander materiaal gepubliceerd om 

ons behulpzaam te zijn bij het onderwijzen uit de Schriften en de 
woorden van de hedendaagse profeten. Verklarende verhandelin-
gen of andere naslagwerken zijn nagenoeg overbodig.’ (Zie Onder-
wijzen — geen grote roeping: handleiding voor evangelieonderwijs 
[1999], p. 52.)
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‘het evangelie is gezinsgericht; het moet in het gezin worden nageleefd.’
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H O O F D S T U K  4

Ons gezin versterken 
en behouden

‘Het is de wil van de Heer dat we ons 
gezin versterken en behouden.’

Uit het leven van Joseph Fielding Smith

President Joseph Fielding Smith was heel duidelijk over het gezin: 
‘Het gezin is niet alleen in dit leven het belangrijkste instituut, maar 
ook in het hiernamaals.’ 1 Nergens gaf hij daar meer blijk van dan in 
zijn eigen gezin, want hij was een voorbeeldige, liefdevolle echtge-
noot, vader en grootvader. Hoewel hij als apostel een volle agenda 
had en vaak van huis was, maakte hij als hij thuis was altijd tijd vrij 
voor ‘zijn vrouw en kinderen, zodat hij ze, ter compensatie, een 
dubbele dosis liefde en aandacht kon geven.’ 2

Aan president Smiths tweede vrouw, Ethel, werd eens de vraag 
gesteld: ‘Wilt u ons iets vertellen over uw man, zoals u hem kent?’ 
Zich ervan bewust dat veel leden van de kerk haar man overdreven 
streng vonden, antwoordde ze:

‘U wilt dat ik u iets vertel over mijn man, zoals ik hem ken. Ik 
heb mij vaak afgevraagd wat mensen na zijn dood zullen zeggen: 
“Hij was een zeer goed man, oprecht, orthodox enzovoort.” Ze 
zullen over hem spreken zoals de meeste mensen hem kennen; 
maar de man die ze in gedachten hebben is heel anders dan de 
man die ik ken. De man die ik ken is een vriendelijke, liefdevolle 
echtgenoot en vader, die ernaar streeft om zijn gezin gelukkig te 
maken en zichzelf daarbij volledig wegcijfert. Hij is een man die 
een zeurderig kind in slaap sust, die de kleintjes voor het slapen 
gaan een verhaaltje voorleest, die nooit te moe of te druk is om ’s 
avonds laat op te blijven of ’s morgens vroeg op te staan om de 
oudere kinderen met hun huiswerk te helpen. En als er iemand 
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ziek is, zorgt de man die ik ken liefdevol voor de zieke. Ze roepen 
dan om hun vader, omdat ze in hem de genezende balsem voor al 
hun kwalen zien. Zijn handen verbinden hun wonden, zijn armen 
geven de zieke moed, en als ze een fout maken, klinkt in zijn stem 
een vriendelijk verwijt door, totdat zij maar al te graag doen wat 
hem gelukkig maakt. […]

‘De man die ik ken is onzelfzuchtig, geduldig, attent, zorgzaam, 
hartelijk, en hij doet zijn uiterste best om ervoor te zorgen dat het 
leven van zijn dierbaren vreugdevol is. Dat is de man die ik ken.’ 6

President Smiths kinderen gaven voorbeelden van zijn onver-
moeibare inspanningen om zijn gezin te versterken en te behou-
den en ‘het leven van zijn dierbaren vreugdevol’ te maken. In een 
biografie van Joseph Fielding Smith namen de auteurs, Joseph Fiel-
ding Smith jr. en John J. Stewart, de volgende herinnering op: ‘Zijn 
kinderen hadden de dag van hun leven toen ze hun vader een 
schort zagen voorknopen om een partij taarten te bakken. Min-
cemeat had zijn voorkeur. Daar maakte hij zijn eigen vulling voor. 
Maar hij maakte ook andere taarten: appel, kersen, perzik en pom-
poen. Zijn taartenbakkerij groeide uit tot een gezinsproject, aange-
zien de kinderen er in alle richtingen op uit werden gestuurd om 
benodigdheden en ingrediënten te gaan halen. De verlokkelijke 
geur van taarten in de grote oven stond garant voor een gelukzalig 
uurtje watertanden en likkebaarden. Er werd scherp op gelet dat 
de taarten niet te vroeg of te laat uit de oven kwamen. Ondertus-
sen maakte Ethel heel veel ijs, waarbij de kinderen om de beurt de 
ijsmaker mochten aanzwengelen.’ 4

Douglas A. Smith zei dat zijn vader en hij een ‘fijne band met 
elkaar’ hadden. Hij noemde voorbeelden van dingen die ze samen 
deden: ‘Af en toe boksten we een partijtje, of eigenlijk deden we 
net of we boksten. Ik respecteerde hem te veel om hem te raken 
en hij hield te veel van mij om mij te raken. […] Het was eigenlijk 
meer een schijngevecht. We schaakten ook en ik was wat blij als ik 
van hem won. Nu ik erop terugkijk, krijg ik het gevoel dat hij mij 
misschien wel liet winnen.’ 5

Amelia Smith McConkie herinnerde zich: ‘Het was bijna leuk om 
ziek te zijn, omdat hij ons dan in de watten legde. […] Hij vermaakte 
ons door goede muziek op de oude Edison grammofoon te draaien. 
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Tot onze verrukking danste hij dan op de muziek of marcheerde 
door de kamer en probeerde zelfs mee te zingen. […] Hij bracht 
ons grote, zoete sinaasappelen en ging die dan op het bed zitten 
pellen, om ons daarna telkens een partje te geven. Hij vertelde ons 
verhalen over zijn kinderjaren of over zijn vader, hoe die voor hem 
zorgde als hij ziek was. En als het echt nodig was, zalfde hij ons.’ 6 
Amelia onthulde ook hoe haar vader zijn kinderen tot de orde riep: 
‘Als een van ons iets had gedaan wat niet door de beugel kon, legde 
hij steevast zijn handen op onze schouders en keek ons dan met 
een teleurgestelde blik in de ogen, waarna hij zei: “Ik wil dat mijn 
kindertjes goed zijn.” Geen slaag of andere straf had doeltreffender 
kunnen zijn.’ 7

President Smiths liefde en aandacht voor zijn kinderen strekte 
zich ook uit tot zijn kleinkinderen. Zijn kleinzoon Hoyt W. Brewster 
jr. sprak over een ervaring die hij had toen hij zendeling in Neder-
land was. Hem werd toegestaan de inwijding van de Londentempel 
in 1958 bij te wonen. Toen hij en andere zendelingen plaatsnamen 
in de aula van de tempel zag zijn opa hem. Hoyt herinnerde zich: 
‘Zonder ook maar te aarzelen, sprong hij op uit zijn stoel en wenkte 
mij met uitgestrekte armen. Op dat moment zag ik niet Joseph Fiel-
ding Smith, de president van de Raad der Twaalf Apostelen staan 
[…] maar een grootvader die een van zijn kleinkinderen zag van 
wie hij zielsveel hield. Ik bedacht mij geen moment en liep vlug 
naar hem toe op het podium, waar hij mij voor de neus van een 
volle aula omhelsde en kuste. Dat was voor mij een van de heiligste 
en gedenkwaardigste momenten van mijn leven.’ 8

Leringen van Joseph Fielding Smith
1

Het gezin is niet alleen in dit leven het belangrijkste 
instituut, maar ook in het hiernamaals.

Ik wil u eraan herinneren hoe belangrijk het gezin is in het totale 
plan van onze Vader in de hemel. De kerk bestaat in feite om het 
gezin de verhoging te helpen bereiken.

Eensgezindheid en evangelische toewijding in de huiselijke 
kring zijn zo belangrijk dat de boze grote aandacht besteedt aan 
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de vernietiging van het gezin in onze samenleving. Van alle kanten 
worden de waarden van het gezin als basis voor alles wat goed en 
edel is, aangevallen. […] De wereldwijde versoepeling van abortus-
wetten duidt op een groeiende onverschilligheid ten aanzien van 
de heiligheid van het leven. Gezinnen raken ontwricht door de toe-
name in drugsgebruik en medicijnmisbruik. Steeds meer jongeren 
hebben lak aan gezag, wat doorgaans begint met lak aan regels en 
het ouderlijk gezag. […]

Nu kwade machten het individu belagen door zijn gezinsbasis te 
ondermijnen, wordt het van groot belang dat de ouders in de kerk 
het gezin in stand houden en versterken. Mogelijk zijn er enkele 
heel sterke mensen die het redden zonder het vangnet van een 
gezin, maar de meesten van ons hebben behoefte aan de liefde, het 
onderricht en de steun van zorgzame ouders.9

Er zijn bepaalde oude waarheden die dat tot in lengte van dagen 
zullen blijven, hoeveel vooruitgang de wereld ook maakt. Een 
van die waarheden is dat het gezin (dat bestaat uit vader, moeder 
en kinderen) het fundament van al het andere in de kerk is. Een 
andere is dat de zonden tegen een zuiver en gezond gezinsleven, 
meer dan alle andere, uiteindelijk zeer ernstige gevolgen zullen 
hebben voor de naties die ze toelaten. […]

Veel belangrijker dan de vraag of iemand een goede baan heeft 
of rijk is, is de vraag hoe hij zijn gezinsleven inricht. Zolang er 
echte gezinnen bestaan en zolang de gezinsleden hun plichten 
jegens elkaar niet verzaken, zijn alle andere zaken van onderge-
schikt belang.10

Er bestaat geen vervanging voor een rechtschapen gezin. Daar 
kan men in de wereld anders over denken, maar in De Kerk van 
Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen staat dat als een 
huis. Het gezin zal ook in het koninkrijk van God bestaan.11

Het gezin is niet alleen in dit leven het belangrijkste instituut, 
maar ook in het hiernamaals. […] Het is de wil van de Heer dat we 
ons gezin versterken en behouden. We verzoeken de vaders drin-
gend hun rechtmatige plaats als hoofd van het gezin in te nemen. 
We vragen de moeders om hun echtgenoot te steunen en een licht 
voor hun kinderen te zijn.12
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Het evangelie is gezinsgericht; het moet in het gezin worden 
nageleefd. Het is in het gezin dat we de meeste en belangrijkste 
opvoeding ontvangen, om daarna voor onszelf een eeuwig gezin te 
stichten, naar het voorbeeld van het gezin van God, onze Vader.13

2
De Heer heeft het gezin ingesteld om eeuwig te duren.

Het huwelijk, zo weten we, is een eeuwig beginsel, vóór de 
grondlegging van de wereld verordend en op aarde ingesteld voor-
dat de dood zijn intrede deed. Onze eerste ouders werd geboden 
zich te vermenigvuldigen en de aarde te vervullen. Daaruit volgt 
dat het gezin bedoeld was eeuwig te zijn. De wetten die van kracht 
zijn in de celestiale wereld vormden de basis van het plan dat voor 
deze aarde was opgesteld. Het grote werk en de heerlijkheid van 
de Heer is ‘de onsterfelijkheid en het eeuwige leven van de mens 

‘de kerk bestaat in feite om het gezin de verhoging te helpen bereiken.’
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tot stand te brengen.’ [Mozes 1:39.] De enige manier waarop dat 
mogelijk is, is door het huwelijk en het gezin. In feite is dat de 
eeuwige orde onder wie verhoging hebben ontvangen, en wel op 
ontelbare werelden.14

Het evangelieplan dat voor de mens op aarde van kracht is, is 
vergelijkbaar met de wet die in het koninkrijk van God van kracht 
is. Is er een grotere bron van verdriet denkbaar dan in het hierna-
maals zonder vader, moeder of kinderen te zijn? Het denkbeeld van 
een natie waarin het gezin niet als hoeksteen functioneert, waarin 
alle burgers nagenoeg vreemden voor elkaar zijn, waarin natuurlijke 
liefde ontbreekt en waarin de gezinsband mensen niet samenbindt, 
is gruwelijk. Een dergelijke situatie kan maar tot één resultaat lei-
den — anarchie en desintegratie. Is het niet redelijk te geloven dat 
hetzelfde geldt voor het koninkrijk van God? Als er in dat koninkrijk 
geen gezinsbanden waren en alle mannen en vrouwen ‘engelen’ 
waren zonder natuurlijke verwantschap, zoals zoveel mensen gelo-
ven, zou het dan een gelukkige plek — een hemel kunnen zijn? 15

Een paar gaat naar de tempel van de Heer om voor tijd en alle 
eeuwigheid te worden verzegeld. De kinderen die uit dat huwelijk 
worden geboren, zijn de kinderen van die vader en moeder, niet 
slechts in dit sterfelijke leven, maar in alle eeuwigheid. Zij gaan deel 
uitmaken van het gezin van God in de hemel en op aarde, zoals 
besproken door Paulus [zie Efeziërs 3:14–15]. Die gezinsorde dient 
nooit te worden verbroken. […]

[…] Die kinderen hebben recht op de aanwezigheid van ouders. 
En ouders hebben tegenover hun eeuwige Vader een verbonds-
plicht om elkaar trouw te zijn en die kinderen in licht en waarheid 
op te voeden, zodat zij in de komende eeuwigheden één zullen 
zijn — een gezin binnen het grote gezin van God.16

We behoren er, als heilige der laatste dagen, aan te denken dat 
er [na de dood] buiten het celestiale koninkrijk geen gezinsverband 
bestaat. Het gezinsleven is voorbehouden aan wie bereid zijn elk 
verbond en elke verplichting na te komen die we in dit sterfelijk 
leven noodzakelijkerwijs moeten aannemen.17

Het koninkrijk van God zal één groot gezin zijn. Wij noe-
men elkaar broeders en zusters. En inderdaad worden we 
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mede-erfgenamen van Jezus Christus door het evangelie van Jezus 
Christus [zie Romeinen 8:16–17], zoons en dochters van God, met 
recht op alle zegeningen van zijn koninkrijk, mits we ons bekeren 
en ons aan [de] geboden houden.18

Het is de hoop op het eeuwige leven — de hereniging van ons 
gezin ten tijde van de opstanding daarbij inbegrepen — die ons hart 
met grote liefde en genegenheid voor ieder gezinslid vervult. Door 
deze hoop is een echtgenoot meer geneigd zijn vrouw dieper en 
heiliger lief te hebben; en een echtgenote in gelijke mate haar man. 
De liefde en zorg van ouders voor hun kinderen neemt toe, want 
hun kinderen zullen zich met banden van liefde en geluk aan hen 
hechten, die niet kunnen worden verbroken.19

3
We versterken en behouden ons gezin door 

tijd met elkaar door te brengen, elkaar lief te 
hebben en samen het evangelie na te leven.

De belangrijkste functie van een gezin binnen de kerk is ervoor 
te zorgen dat elk gezinslid bijdraagt tot het leefklimaat waarin en de 
voorwaarden waarmee iedereen aan zijn vervolmaking kan werken. 
Voor ouders betekent dit dat ze meer tijd en energie in de opvoe-
ding steken, die veel meer inhoudt dan louter in het onderhoud 
van hun kinderen voorzien. Voor kinderen betekent dit dat ze hun 
natuurlijke neiging tot zelfzucht beheersen.

Steekt u net zoveel tijd in de successen van uw gezin als in de 
successen van uw sociale en beroepsleven? Besteedt u uw beste 
creatieve energie aan de belangrijkste eenheid van de samenleving 
— het gezin? Of is uw band met uw gezin slechts een routineus, 
onbevredigend onderdeel van uw leven? Zowel ouder als kind moet 
bereid zijn de taken in het gezin voorrang te geven om de verho-
ging van het gezin te verwezenlijken.20

Het gezin […] is de werkplaats waar het karakter wordt ontwik-
keld. En de manier waarop het karakter wordt ontwikkeld, hangt 
af van de band die er tussen de ouders en de kinderen bestaat. Het 
gezin kan niet zijn wat het behoort te zijn als die band niet optimaal 
is. En die band hangt af, het is waar, van zowel ouders als kinderen, 
maar toch meer van de ouders. Zij moeten hun best ervoor doen.21
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‘O, schiet op, loop me niet voor de voeten, daar heb ik het echt 
te druk voor’, sprak een gehaaste, ongeduldige moeder tegen haar 
driejarige dochtertje die haar met een huishoudelijke taak pro-
beerde te helpen. […] Het verlangen om te helpen zit in elk gezond 
kind en ouders hebben niet het recht om daar over te klagen. Het 
huishouden hoeft geen sleur te worden als alle gezinsleden een 
taak verrichten. Door die samenwerking ontstaat de aangenaamste 
omgang die je je maar kunt indenken.

Als ik één ding moest noemen waaraan het ons als ouders 
meestal ontbreekt dan is het wel een hartelijke solidariteit met onze 
kinderen. Houd u met uw kinderen bezig; volg hun paden. […] Stel 
u op de hoogte van wat hun interesse heeft. Wees een kameraad 
van uw kinderen.22

We proberen ouders in te prenten hoe belangrijk het is om meer 
aandacht aan hun kinderen te schenken, om thuis een beetje meer 
de geest van het evangelie te hebben, een beetje meer eensgezind-
heid en een beetje meer geloof; een beetje meer religieuze, gees-
telijke zorg van de vader en ook van de moeder; meer evangelisch 
onderwijs in het gezin.23

Tot de ouders in de kerk zeggen we: heb elkaar met heel uw 
hart lief. Houd u aan de morele wet en leef het evangelie na. Voed 
uw kinderen in licht en waarheid op. Breng ze de heilbrengende 
waarheden van het evangelie bij. Maak van uw gezin een hemel op 
aarde, waar Gods Geest kan vertoeven en waar elk gezinslid zich 
in rechtschapenheid kan ontwikkelen.24

Ik bid dat onze hemelse Vader ons allen de kracht zal geven 
om ons ware potentieel te bereiken. Ik bid om zijn Geest voor alle 
gezinnen in de kerk, dat ze van liefde en harmonie vervuld mogen 
zijn. Moge onze Vader ons gezin behouden en verhogen.25

Ideeën voor studie en onderwijs

Vragen
•	 Lees	de	anekdotes	in	‘Uit	het	leven	van	Joseph	Fielding	Smith’	

en overweeg hoe president Smiths voorbeeld een leidraad voor 
u kan zijn. Overweeg hoe u zich kunt verbeteren om uw gezin 
te versterken.
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•	 Overweeg	het	belang	van	het	gezin	naar	aanleiding	van	wat	er	in	
paragraaf 1 staat. Wat doet u om uw gezin te beschermen tegen 
de negatieve invloeden van de wereld?

•	 President	Smith	sprak	over	‘de	hoop	op	het	eeuwige	leven,	de	
hereniging van het gezin ten tijde van de opstanding inbegrepen’ 
(paragraaf 2). Hoe beïnvloedt deze hoop de onderlinge band met 
uw huwelijkspartner en kinderen?

•	 In	paragraaf	3	stelt	president	Smith	drie	gewetensvolle	vragen.	
Beantwoord deze vragen voor uzelf. Lees die paragraaf en over-
weeg welke veranderingen u in uw leven kunt aanbrengen die 
de sfeer bij u thuis kunnen verbeteren.

Relevante Schriftteksten
Spreuken 22:6; 1 Nephi 8:37; LV 88:119; 93:40–50; zie ook ‘Het 

gezin: een proclamatie aan de wereld’

Onderwijstip
‘Laat iedere deelnemer een paragraaf uitkiezen [in het hoofd-

stuk] en die voor zichzelf lezen. Laat de mensen die dezelfde para-
graaf hebben uitgekozen in groepjes van twee of drie bij elkaar 
gaan zitten en bespreken wat ze ervan hebben geleerd’ (p. IX van 
dit boek).
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Geloof en bekering

‘Waar we in de kerk, maar ook buiten de kerk, behoefte 
aan hebben, is bekering. We hebben behoefte aan 
meer geloof en aan meer navolging van Christus.’

Uit het leven van Joseph Fielding Smith

President Joseph Fielding Smith heeft aangegeven dat ‘geloof en 
oprechte bekering vooraf gaan aan vergeving van zonden.’ 1 Hij zei 
dat ‘louter geloven niet volstaat, maar dat we ons moeten bekeren’. 
Ook zei hij dat ons ‘de beloning van de rechtvaardigen en een plek 
in het celestiale koninkrijk van God wacht’ als we in geloof tot het 
einde toe goede werken verrichten.2 Daar hij wilde dat alle mensen 
die beloning kregen, maakte hij van Jezus Christus getuigen en 
bekering prediken tot de speerpunten van zijn bediening.

Al snel nadat hij zijn werk als apostel was begonnen, zei hij: 
‘Welbeschouwd is het mijn taak — afgaand op de werkingen van 
de Geest des Heren die op mij rust als ik door de ringen van Zion 
reis — om tot de mensen te zeggen dat de tijd van bekering nu is 
en de heiligen der laatste dagen dringend te verzoeken hun ver-
bonden, hun beloften aan de Heer, indachtig te zijn, zijn geboden 
te onderhouden en de leringen en aanwijzingen van de ouderlin-
gen Israëls — Gods profeten — op te volgen, zoals die in deze 
heilige Schriften zijn opgetekend. We behoren bij alles nederig en 
behoedzaam voor God te wandelen, zodat zijn Heilige Geest ons 
kan zegenen en leiden. Ik denk dat dit een dag van waarschuwing 
is. En het is een dag van waarschuwing geweest vanaf het moment 
dat de profeet voor het eerst een openbaring uit de hemel kreeg 
met de boodschap dat het evangelie zou worden hersteld.’ 3

President Smith heeft eens in een avondmaalsdienst gezegd 
waarom hij een waarschuwende stem aanhief. Zijn zoon, Joseph, 
die de dienst bijwoonde, schreef later: ‘Het staat mij nog helder 
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een van de redenen dat president Joseph Fielding Smith de heiligen der 
laatste dagen tot bekering riep, was dat hij van de leden van de kerk hield.
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voor de geest wat [mijn vader] in die dienst gezegd heeft. “Wie is 
uw vriend en wie houdt het meest van u?”, vroeg hij de aanwezi-
gen. “Iemand die u vertelt dat alles wel is in Zion en dat voorspoed 
lonkt of iemand die u waarschuwt voor rampen en moeilijkheden 
die zullen gebeuren, tenzij de beginselen van het evangelie in acht 
worden genomen? Ik zeg u dat de leden van de kerk mij aan het 
hart gaan en ik wil niet dat een van hen in het hiernamaals een 
beschuldigende vinger naar mij opsteekt en zegt: ‘Als u mij gewaar-
schuwd had, bevond ik mij nu niet in deze hachelijke situatie.’ En 
daarom hef ik een waarschuwende stem aan in de hoop dat mijn 
broeders en zusters zich zullen voorbereiden op een koninkrijk 
van heerlijkheid.”’ 4

De mensen die nauw met president Smith samenwerkten, zagen 
dat achter die strenge waarschuwingen een man schuilging die zich 
liefdevol bekommerde om mensen die in zonde verstrikt zaten. 
Ouderling Francis M. Gibbons, toenmalig secretaris van het Eer-
ste Presidium, was vaak aanwezig als president Smith disciplinaire 
zaken afhandelde. Ouderling Gibbons herinnerde zich: ‘Hij nam zijn 
besluiten altijd in mildheid en liefde, en met de grootst mogelijke 
barmhartigheid die de onderhavige zaak toeliet. En als hij zich dan 
op de hoogte gesteld had van de omstandigheden van een moei-
lijke zaak zei hij vaak: “Waarom gedragen mensen zich niet?” Dat 
werd niet op een beschuldigende of veroordelende toon gezegd, 
maar verdrietig en spijtig.’ 5 President Spencer W. Kimball, die met 
president Smith deel uitmaakte van het Quorum der Twaalf Apos-
telen, heeft ooit gezegd, ‘Heel vaak zeiden we, aangezien de Twaalf 
Israël zullen oordelen, dat we graag in zijn handen zouden willen 
vallen, omdat zijn oordeel mild, barmhartig, billijk en heilig zou 
zijn.’ 6 Als president Smith een bisschop ordende, gaf hij vaak de 
raad: ‘Vergeet niet dat iedereen zwakheden heeft en dat elk verhaal 
minstens twee kanten heeft. Als u een beoordelingsfout maakt, laat 
die dan uitvallen ten gunste van liefde en barmhartigheid.’ 7
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Leringen van Joseph Fielding Smith
1

Het eerste beginsel van het evangelie is 
geloof in de Heer Jezus Christus.

De focus van ons geloof is gericht op de Heer Jezus Christus en, 
via Hem, op de Vader. Wie in Christus geloven, accepteren Hem als 
de Zoon van God en hebben in de waters van de doop zijn naam 
op zich genomen.8

Laat het u immer en altijd heel helder voor de geest staan dat 
Jezus de Christus is, de Zoon van de levende God. Hij is in de 
wereld gekomen en heeft zijn leven neergelegd om ons eeuwig 
leven te brengen. Dat is de fundamentele waarheid. Daarop bou-
wen wij ons geloof. Zij kan niet worden vernietigd. Aan die leer 
moeten we ons houden, ondanks de leringen van de wereld en de 
ideeën van mensen, want hiermee staat of valt ons heil. De Heer 
heeft ons met zijn bloed verlost, Hij heeft ons het heil gegeven, 
mits — en die voorwaarden moeten we nooit vergeten — we zijn 
geboden onderhouden en Hem altijd indachtig zijn. Als we dat 
doen, zullen we gered worden. De ideeën en dwaasheden van de 
mens daarentegen zullen niet meer op aarde voorkomen.9

We komen door geloof tot God. Als we niet in de Heer Jezus 
Christus geloofden, als we geen geloof in Hem of zijn verzoening 
hadden, zouden we niet geneigd zijn acht te slaan op zijn geboden. 
Maar omdat we in Hem geloven, schikken we ons naar zijn waar-
heid en verlangen wij Hem te dienen. […]

Het eerste beginsel van het evangelie is geloof in de Heer Jezus 
Christus; en natuurlijk hebben we geen geloof in de Heer Jezus 
Christus, zonder geloof in zijn Vader. En als wij geloof in God de 
Vader en in de Zoon hebben en ons, zoals het zou moeten, door 
de Heilige Geest laten leiden, zullen wij ook geloof hebben in de 
dienstknechten van de Heer door wie Hij heeft gesproken.10

2
Geloof houdt handelen in.

‘Geloof is de drijvende kracht achter elke handeling.’ [Lectures 
on Faith, lezing 1.] Als we daar een moment over nadenken, zult 
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u het met mij eens zijn dat dit absoluut waar is in zowel stoffelijke 
als geestelijke zaken. Het geldt voor onze eigen handelingen, maar 
ook voor Gods handelingen. […]

‘Geloof zonder werken is dood’ [ Jakobus 2:26] — met andere 
woorden, dat bestaat niet. Wat Jakobus bedoelt is: ‘Laat mij maar 
eens zien dat je kunt geloven zonder daden, want dat zal tot niets 
leiden; maar ik zal u door mijn daden tonen dat ik geloof en ik zal 
iets tot stand brengen.’ [Zie Jakobus 2:18.] Geloof houdt handelen 
in. […] Daarom houdt geloof meer in dan gelovig zijn. […]

Geloof is een gave van God. Alles wat goed is, is een gave van 
God. Die leer vinden we in de Schriften, namelijk in het elfde 
hoofdstuk van het boek Hebreeën — in welk hoofdstuk een uit-
stekende verhandeling over geloof staat — [en] in de openbaringen 
die de Heer ons in de Leer en Verbonden en in andere Schriftuur 
heeft gegeven. Geloof krijgt men niet door niets te doen, door 
onverschillig of passief gelovig te zijn. Louter naar geloof verlan-
gen, zal niet tot geloof leiden, net zomin als men zich pianospelen 
of schilderen aanleert door er louter naar te verlangen zonder zich 
erop toe te leggen. En daar beginnen onze moeilijkheden. We krij-
gen een getuigenis van het evangelie, we geloven in Joseph Smith, 
we geloven in Jezus Christus, we geloven in de beginselen van het 
evangelie, maar hoe ijverig leggen we ons erop toe?

[…] Als we levend, bestendig geloof willen, moeten we daad-
krachtig elke plicht uitvoeren die de leden van de kerk hebben. […]

Och, hadden we maar het geloof dat Nephi toonde! Lees maar 
na in hoofdstuk 17 van 1 Nephi, waar zijn broeders hem tegen-
werkten en uitlachten omdat hij een schip ging bouwen. Dit is wat 
ze zeiden:

‘Onze broeder is een dwaas, want hij denkt dat hij een schip 
kan bouwen; ja, en hij denkt ook dat hij deze grote wateren kan 
oversteken.’ [1 Nephi 17:17.]

Nephi antwoordde:

‘Indien God mij geboden had alle dingen te doen, zou ik ze kun-
nen doen. Indien Hij mij zou gebieden dat ik tot dit water moest 
zeggen: Word aarde, dan zou het aarde worden; en indien ik het 
zei, zou het geschieden.’ [1 Nephi 17:50.]
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Dat was zijn geloof.11

We nemen nu niet met de ogen waar, zoals we deden voordat we 
geboren werden, maar de Heer verwacht van ons dat we in geloof 
wandelen [zie 2 Korintiërs 5:7]. En door in geloof te wandelen zul-
len we de beloning van de rechtvaardigen krijgen, mits we ons aan 
de geboden houden, die ons tot heil zijn gegeven.12

Tenzij iemand zich achter de leer schaart en in geloof wandelt, 
de waarheid accepteert en de geopenbaarde geboden naleeft, is het 
voor hem onmogelijk het eeuwige leven te ontvangen, hoezeer hij 
ook met zijn lippen belijdt dat Jezus de Christus is of gelooft dat 
zijn Vader Hem voor de verlossing van de mens heeft gezonden. 
Jakobus heeft dus gelijk als hij zegt dat de boze geesten dat ook 
geloven en sidderen, maar ze bekeren zich niet [zie Jakobus 2:19].13

3
Bekering is het tweede beginsel van het evangelie en 

is onontbeerlijk voor ons heil en onze verhoging.

Bekering is het tweede fundamentele beginsel van het evangelie 
en het resultaat van geloof.14

Waar we in de kerk, maar ook buiten de kerk, behoefte aan heb-
ben, is bekering. We hebben behoefte aan meer geloof en aan meer 
navolging van Christus.15

Is het waar dat sommigen onder ons denken dat zondigen geen 
kwaad kan, zolang we maar geen ernstige zonde, geen doodzonde, 
begaan en dat we toch wel in het koninkrijk van God worden 
gered? Nephi heeft onze tijd gezien. Hij zei dat mensen precies dat 
zouden zeggen [zie 2 Nephi 28:7–9]. Maar ik zeg tegen u dat we het 
pad van waarheid en rechtschapenheid niet kunnen verlaten zonder 
de leiding van de Geest des Heren te verliezen.16

Er is geen plaats in Zion voor de moedwillige zondaar. Er is 
wel plaats voor de bekeerlijke zondaar, voor de mens die zich van 
zonde afwendt en zich op het eeuwige leven en het licht van het 
evangelie richt. We behoren de zonde nog niet met de geringste 
mate van toelating te bezien, zoals de Heer dat ook niet doet, maar 
oprecht en volmaakt voor God te wandelen.17
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Alleen de rechtschapenen kunnen in het koninkrijk van God 
worden verlost en verhoogd. Daarom moeten wij ons van onze 
zonden bekeren en in het licht wandelen zoals Christus in het licht 
is [zie 1 Johannes 1:7], opdat zijn bloed ons van al onze zonden kan 
reinigen en wij omgang met God kunnen hebben en zijn heerlijk-
heid en verhoging kunnen ontvangen.18

Bekering is noodzaak en we moeten tot bekering worden 
geroepen.19

4
In het beginsel van bekering manifesteert zich de 

barmhartigheid van onze hemelse Vader en Jezus Christus.

Bekering is een van de troostrijkste en heerlijkste beginselen 
van het evangelie. In dit beginsel manifesteert zich de barmhartig-
heid van onze hemelse Vader en Jezus Christus wellicht sterker 
dan in elk ander beginsel. Wat zou het afschuwelijk zijn als er geen 

‘bekering is een van de troostrijkste en heerlijkste 
beginselen van het evangelie.’
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vergeving van zonden mogelijk was en kwijtschelding van zonde 
voor wie zich nederig bekeren! We kunnen ons slechts ten dele de 
verbijstering indenken die ons zou overvallen als we de straf voor 
onze overtredingen voor eeuwig en altijd zouden moeten dragen, 
zonder enige hoop op verlichting. Hoe krijgen we die verlichting? 
Bij wie kunnen we daarvoor terecht?

Onze Heer heeft gezegd:

‘Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn enigge-
boren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet 
verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij 
de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden 
worde.’ [ Johannes 3:16–17; zie ook de verzen 18–21.]

Als de Vader Jezus Christus niet in de wereld had gezonden, had 
er geen vergeving van zonden kunnen zijn en had er geen bekering 
en geen verlichting van zonde kunnen zijn.20

Als we het echt begrepen en slechts in geringe mate voelden 
hoeveel Jezus Christus van ons hield en hoezeer Hij bereid was om 
voor onze zonden te lijden, zouden we ons van al onze zonden 
bekeren en Hem dienen.21

5
Bekering omvat oprecht berouw over zonde 

en volledige afkering van zonde.

In de Schriften staat:

‘Gij zult de Heer, uw God, een offer in gerechtigheid brengen, ja, 
dat van een gebroken hart en een verslagen geest.’ [LV 59:8.]

Dat is bekering.

[…] Bekering is, volgens de definitie in het woordenboek, 
oprecht berouw over zonde, vol zelfverwijt, en een volledige afke-
ring van de zonde. […] Er kan geen echte bekering zijn zonder 
berouw en het verlangen om van de zonde te worden bevrijd.

Iemand is berouwvol als hij blijk geeft van een door zonde 
gebroken, ofwel nederige, geest, omdat hij zich bewust is van de 
ernst van de zonde, alsmede van de barmhartigheid en de genade 
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die God aan de bekeerlijke zondaar schenkt. […] Daarom zegt de 
Heer, wat ik al eerder geciteerd heb, dat we een ‘offer in gerech-
tigheid [moeten] brengen, ja, dat van een gebroken hart en een 
verslagen geest.’ […]

Bekering is een gave van God. […] Voor sommige mensen is het 
niet makkelijk om zich te bekeren, maar de gave van bekering en 
geloof wordt aan ieder mens die haar zoekt, gegeven.22

Ik weet uit ervaring dat als u wilt veranderen, als u zich echt wilt 
veranderen, u kunt veranderen. Ons geweten en de Schriften zeg-
gen ons waar we naar moeten leven — en ze zeggen ons welke 
gewoonten we dienen te veranderen om ons eeuwig welzijn en 
onze eeuwige vooruitgang te bevorderen.23

6
Nu is de tijd om u te bekeren.

God zal niet iedere man en vrouw tot het celestiale koninkrijk 
toelaten. Als u daar wilt komen, maar als u zwakheden hebt, als 
u zonden begaat, als u de geboden van God overtreedt en u zich 
daarvan bewust bent, is het nu een hele goede tijd om u te bekeren 
en te veranderen. Heb maar niet de illusie dat wat u verkeerd doet 
zo gering is dat de Heer het u wel zal vergeven, u een paar slagen, 
een geringe straf, zal geven, waarna vergeving volgt, want als u 
vasthoudt aan en volhardt in die opvatting zou de Heer u wel eens 
niet kunnen toelaten.24

In de context van het evangelie is uitstel de dief van het eeuwige 
leven, wat het leven in de tegenwoordigheid van de Vader en de 
Zoon is. Er zijn veel mensen, zelfs leden van de kerk, die het gevoel 
hebben dat ze geen haast hoeven te maken met het naleven van 
de evangeliebeginselen en het onderhouden van de geboden. […]

Laten we de woorden van [Amulek] niet lichtvaardig opvatten: 
‘Want zie, dit leven is de tijd voor de mens om zich erop voor te 
bereiden God te ontmoeten; ja, zie, de dag van dit leven is de dag 
voor de mens om zijn arbeid te verrichten.

‘En nu, zoals ik u reeds heb gezegd, daar gij zovele getuigenissen 
hebt ontvangen, smeek ik u dus de dag van uw bekering niet tot 
het einde uit te stellen; want na de dag van dit leven — die ons is 
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gegeven om ons op de eeuwigheid voor te bereiden — zie, indien 
wij onze tijd in dit leven niet nuttig besteden, dan komt de nacht 
van duisternis, waarin geen arbeid kan worden verricht.

‘Wanneer gij tot dat vreselijke punt zijt gebracht, kunt gij niet 
zeggen: ik zal mij bekeren, ik zal tot mijn God terugkeren. Neen, 
dat kunt gij niet zeggen, want diezelfde geest die uw lichaam in 
bezit heeft ten tijde dat gij uit dit leven vertrekt, diezelfde geest zal 
macht hebben om uw lichaam in de eeuwige wereld te bezitten.’ 
[Alma 34:32–34.] 25

7
We zijn het aan de wereld verplicht om een 

waarschuwende stem aan te heffen.

De Heer wil dat de mensen gelukkig zijn — dat is zijn doel — 
maar de mens weigert om gelukkig te zijn en maakt zichzelf onge-
lukkig omdat hij vindt dat zijn manier van doen beter is dan die van 
de Heer, en ook door zelfzucht, hebzucht en goddeloosheid in zijn 
hart. Dat is tegenwoordig het probleem.26

Door wat we zien als we op reis zijn en door wat wij in de dag-
bladen lezen, kunnen we niet anders dan tot de conclusie komen 
dat het voor de wereld van uitermate groot belang is dat zij zich 
van haar zonde bekeert.27

Denk niet dat we een punt hebben bereikt waarop het niet slech-
ter kan worden. Tenzij we ons bekeren, zal de situatie verslechteren. 
En daarom roep ik dit volk, de heiligen der laatste dagen, en ook 
de naties van de aarde, tot bekering […].28

We zijn het aan de wereld verplicht om een waarschuwende stem 
aan te heffen, maar vooral aan de leden van de kerk [zie LV 88:81].29

Het is onze plicht om over elkaar te waken, om elkaar te bescher-
men, om elkaar voor gevaar te waarschuwen, om elkaar de evange-
liebeginselen van het koninkrijk te leren en om samen een verenigd 
front tegen de zonden van de wereld te vormen.30

Ik kan niets bedenken wat in deze tijd belangrijker of noodzake-
lijker is dan bekering prediken, zelfs onder de heiligen der laatste 
dagen. Ik roep hen, maar ook de mensen buiten de kerk, op om 
acht te slaan op de woorden van onze Verlosser. Hij heeft stellig 
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verklaard dat niets wat onrein is in zijn tegenwoordigheid kan ver-
toeven. Alleen wie getrouw blijven en wie, door hun geloof en door 
hun bekering, hun kleding in zijn bloed hebben gewassen, zullen 
het koninkrijk van God ingaan — niemand anders.31

‘Maar zie, alle natiën, geslachten, talen en volken zullen veilig 
in de Heilige Israëls verblijven, indien zij zich bekeren.’ [1 Nephi 
22:28.] En ik bid dat ze zich zullen bekeren. Ik wil dat ze veilig 
zijn. Ik wil dat ze in de Heilige Israëls geloven, die in de wereld 
gekomen is en voor de zonden van alle mensen heeft geboet, die 
ons van de dood heeft verlost, die ons het heil en de vergeving van 
zonden heeft beloofd op voorwaarde van bekering.

Hoezeer zou ik willen dat alle mensen in Hem geloofden, Hem 
en zijn Vader aanbaden, en de Heer onze God in de naam van de 
Zoon dienden. Dan zou er vrede zijn, dan zou rechtschapenheid 
zegevieren, dan zou de Heer zijn koninkrijk op aarde vestigen.32

Ik vraag de mensen in de wereld dringend zich te bekeren en 
de waarheid te geloven, het licht van Christus in hun leven te laten 
schijnen, vast te houden aan elk goed en waar beginsel dat zij ken-
nen en daar het licht en de kennis aan toe te voegen die in deze tijd 
door openbaring tot ons gekomen zijn. Ik verzoek hen dringend toe 
te treden tot De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste 
Dagen en de zegeningen van het evangelie te oogsten.

Ik verzoek de leden van de kerk dringend de werken van gerech-
tigheid te doen, de geboden te onderhouden, de Geest te zoeken, 
de Heer lief te hebben, het koninkrijk Gods op de eerste plaats in 
hun leven te zetten en met vrees en beven voor God aan hun heil 
te werken [zie Filippenzen 2:12].33

Suggesties voor studie en onderwijs

Vragen
•	 Lees	in	‘Uit	het	leven	van	Joseph	Fielding	Smith’	de	redenen	die	

president Smith had om ‘een waarschuwende stem aan te heffen’. 
Hoe is de roep tot bekering een uiting van liefde?

•	 Wat	betekent	het	om	uw	geloof	op	onze	hemelse	Vader	en	Jezus	
Christus te concentreren? (Zie paragraaf 1.)
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•	 Waarom	leidt	oprecht	geloof	altijd	tot	handelen?	(Zie	paragraaf	2	
voor enkele voorbeelden.) Hoe kunnen we zoal ons geloof door 
onze handelingen tonen?

•	 Hoe	is	bekering	het	‘resultaat	van	geloof’?	(Zie	paragraaf	3.)

•	 Denk	terug	aan	een	keer	dat	u	zich	bekeerde	en	de	barmhartig-
heid en liefde van onze hemelse Vader en Jezus Christus voelde 
(zie paragraaf 4). Wat kunt u in de les vertellen over uw dank-
baarheid voor de verzoening van de Heiland?

•	 Waarom	is	bekering	onmogelijk	‘zonder	berouw	en	het	verlan-
gen om van de zonde te worden bevrijd’? (Zie paragraaf 5.) Hoe 
kunnen de laatste twee alinea’s in paragraaf 5 hoop verschaffen 
aan wie berouw voelt?

•	 In	welke	opzichten	is	uitstel	‘de	dief	van	het	eeuwige	leven’?	
(Zie paragraaf 6.) Wat zijn de gevaren van het uitstellen van 
onze bekering?

•	 Overweeg	onder	het	lezen	van	paragraaf	7	wat	het	betekent	een	
‘waarschuwende stem aan te heffen’. Hoe kunnen we anderen 
mild en liefdevol waarschuwen?

Relevante Schriftteksten
Hebreeën 11:1–6; Mosiah 4:1–3; Alma 34:17; Ether 12:4; Moroni 

7:33–34; LV 18:10–16; Geloofsartikelen 1:4

Onderwijstip
‘Daarom moet de cursist aan het leren worden gezet. Als de leer-

kracht het voetlicht opzoekt, de show steelt, voortdurend aan het 
woord is, en anderszins de activiteit overheerst, is het zeker dat hij 
het leerproces van de cursisten belemmert’ (Asahel D. Woodruff. 
In: Teaching the Gospel [1962], p. 37; in: Virginia H. Pearce, ‘The 
Ordinary Classroom—A Powerful Place for Steady and Continued 
Growth’, Ensign, november 1996, p. 12).

Noten
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 2. ‘Faith and Works: The Clearing of a 
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nes of Salvation, Bruce R. McConkie 
(red.), 3 delen. (1954–1956), 2:311.

 3. In: Conference Report, oktober 1919, 
p. 88; cursivering in het origineel.

 4. Joseph Fielding Smith jr. In: Take Heed 
to Yourselves! (1966), V–VI.

 5. In: Francis M. Gibbons, Joseph Fielding 
Smith: Gospel Scholar, Prophet of God 
(1992), p. VIII.
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‘doet dit tot mijn gedachtenis’ (lucas 22:19).
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H O O F D S T U K  6

De betekenis van 
het avondmaal

‘De nuttiging van die symbolen is een van de heiligste 
en meest gewijde verordeningen in de kerk.’

Uit het leven van Joseph Fielding Smith

Op 5 oktober 1929, na negentien jaar apostelschap, stond ouder-
ling Joseph Fielding Smith op het spreekgestoelte in de Tabernakel 
in Salt Lake City om zijn 39ste conferentietoespraak te houden. Hij 
sprak: ‘Er zijn een of twee gedachten die ik met betrekking tot het 
avondmaal wil uitspreken, meer in het bijzonder over de eredienst 
die in de kerk door goddelijke openbaring is ingesteld voor het nut-
tigen van de zinnebeelden, die het lichaam en het bloed van Jezus 
Christus symboliseren.’ Ter inleiding van dit onderwerp sprak hij 
over zijn gevoelens ten aanzien van het avondmaal.

‘Van alle bijeenkomsten in de kerk is de avondmaalsdienst naar 
mijn mening de meest gewijde en heiligste bijeenkomst. Als ik 
denk aan de samenkomst van de Heiland en zijn apostelen op die 
gedenkwaardige avond waarop Hij het avondmaal instelde, als ik 
denk aan die plechtige gebeurtenis, dan is mijn hart vervuld van 
verwondering en raakt mij dat diep. Wat mij betreft is die samen-
komst de plechtigste en wonderbaarlijkste samenkomst ooit.

‘Daar sprak Hij met hen over zijn komende offer dat zij, verward 
als zij waren, niet begrepen. Hij vertelde hun ronduit over zijn dood 
en dat zijn bloed zou worden vergoten. En Hij zei dit kort voor 
zijn zielenstrijd voor de zonden van de wereld. Het was een heel 
plechtige gebeurtenis; het avondmaal werd ingesteld en de disci-
pelen kregen het gebod vaak samen te komen om de dood en het 
lijden van Jezus Christus te gedenken, want zijn offer was voor de 
verlossing van de wereld.
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‘Kort daarna nam Hij het op Zich om de schuld in te lossen die 
door de val in de wereld was gekomen, waardoor de mens van 
dood en hel werd verlost. Hij had de mensen geleerd dat Hij zou 
worden verhoogd om alle mensen tot Zich te trekken. Iedereen die 
zich bekeert, in Hem gelooft en zijn geboden onderhoudt, zou niet 
hoeven lijden, want Hij zou hun zonden op Zich nemen.’ 1

Leringen van Joseph Fielding Smith
1

De Heer gebiedt ons vaak samen te komen 
om het avondmaal te nuttigen.

De nuttiging van die symbolen [het brood en water] is een van 
de heiligste en meest gewijde verordeningen in de kerk. Deze ver-
ordening heeft het slachten en eten van het paaslam vervangen, 
dat [symbool] stond voor het offer van onze Verlosser aan het kruis. 
[…] Vanaf de uittocht uit Egypte tot aan de kruisiging van onze 
Verlosser was de Israëlieten geboden elk jaar op een bepaalde tijd 
het Pascha te vieren. Op de plechtige avond voorafgaand aan de 
kruisiging veranderde de Heer deze verordening en verving haar 
door het avondmaal. Ons is geboden vaak — niet slechts eenmaal 
per jaar — in het huis des gebeds samen te komen om daar onze 
Verlosser te gedenken en ons met Hem te verbinden door vaak aan 
deze heilige verordening deel te nemen.2

Iemand die week na week, maand na maand uit de avondmaals-
dienst wegblijft, hoewel niets hem in de weg staat, is niet trouw 
aan de waarheid. Hij heeft die niet lief. Als hij dat wel deed, zou 
hij aanwezig zijn om deze symbolen — een stukje brood en een 
bekertje water — te nuttigen. Dat zou hij moeten willen doen om 
zijn liefde voor de waarheid en zijn loyale toewijding aan de Zoon 
van God te tonen.3

Ons is verzocht deze grote gebeurtenis [de verzoening van Jezus 
Christus] te gedenken en die voortdurend in gedachten te houden. 
Dat is de reden dat we elke week samenkomen en die symbolen 
nuttigen. Daarmee geven we aan dat we onze Heer indachtig zijn, 
dat we zijn naam op ons willen nemen en dat we zijn geboden 
zullen onderhouden. Ons is verzocht dat verbond elke week te 



h o o F d S t u k  6

103

hernieuwen. We kunnen de Geest Gods niet bij ons hebben als 
we ons niet consequent aan dit gebod houden. Als we de Heer 
liefhebben, zijn we in een geest van aanbidding en gebed in deze 
dienst aanwezig om de Heer en het verbond te gedenken dat we 
elke week door middel van het avondmaal dienen te hernieuwen, 
zoals Hij ons dat verzocht heeft.4

2
We nuttigen het avondmaal om de verzoening 

van Jezus Christus te gedenken.

De kerkleden hebben de plicht om nederig en trouw naar hun 
kennis en begrip van de verzoening van Jezus Christus te leven. […] 
Ik heb het gevoel — ik wou dat ik het verkeerd had, maar dat denk 
ik niet — dat een heel groot deel van de leden van de kerk niet 
beseft wat het inhoudt om een stukje brood te eten en een bekertje 
water te drinken ter gedachtenis van het vergoten bloed van onze 
Heiland, Jezus Christus, en zijn offer aan het kruis.

Ik vestig uw aandacht op het gebed [voor het brood]. Ik ga het 
nederig voorlezen, zodat we begrijpen wat er in staat.

‘O God, eeuwige Vader, wij vragen U in de naam van uw Zoon, 
Jezus Christus, dit brood te zegenen en te heiligen voor de zielen 
van allen die ervan nemen, opdat zij mogen eten ter gedachtenis 
van het lichaam van uw Zoon en U, o God, eeuwige Vader, betui-
gen dat zij gewillig zijn de naam van uw Zoon op zich te nemen 
en Hem altijd indachtig te zijn, en zijn geboden te onderhouden 
die Hij hun heeft gegeven, opdat zij zijn Geest altijd bij zich mogen 
hebben. Amen.’ [LV 20:77.] […]

Eten ter gedachtenis van Hem. Betekent dit dat ik slechts gedenk 
dat slechte mannen Hem bijna tweeduizend jaar geleden gevangen-
namen, nagels in zijn handen en voeten sloegen, Hem aan het kruis 
hingen en achterlieten om te sterven? Voor mij heeft het een veel 
diepere betekenis. Om Hem te gedenken — waarom heeft Hij aan 
het kruis gehangen? Hoe ben ik erdoor geholpen dat Hij aan het 
kruis heeft gehangen? Welk lijden heeft Hij aan het kruis ondergaan 
om mij van mijn zonden te verlossen of te ontlasten?

Uiteraard denkt iemand dan aan de pijnen die de nagels in zijn 
handen en voeten teweegbrachten; de pijnen van een kruisdood. 
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[…] Waaruit bestond zijn lijden nog meer? Dat is, denk ik, wat de 
meesten van ons over het hoofd zien. Ik ben ervan overtuigd dat 
zijn grootste lijden niet bestond uit de pijn die de nagels in zijn 
handen en voeten teweegbrachten terwijl Hij aan het kruis hing, 
hoe ondraaglijk en verschrikkelijk dat ook moet zijn geweest. Hij 
droeg nog een andere last die veel zwaarder en indringender was. 
Hoe? We begrijpen het niet volledig, maar ik kan het mij wel enigs-
zins voorstellen.5

Ik denk dat ieder van ons wel eens iets verkeerd heeft gedaan, 
waarvan hij zou willen dat hij het nooit gedaan had. Dan begint 
ons geweten te knagen en voelen we ons ellendig. Hebt u dat wel 
eens meegemaakt? Ik wel. […] Maar hier is de Zoon van God, die 
de last van mijn overtredingen en uw overtredingen torst. […] Zijn 
grootste foltering was niet de lichamelijke foltering, hoe pijnlijk ook, 
maar de geestelijke foltering, waarvan ik mij geen voorstelling kan 
maken. Maar Hij heeft de last gedragen — onze last. Ik heb ertoe 
bijgedragen; en u ook. En ieder ander mens. Hij nam het op Zich 
om voor ons te boeten, zodat u en ik aan straf kunnen ontkomen, 
mits we zijn evangelie aannemen en dat waar en trouw naleven.

Daar probeer ik aan te denken. Dat ben ik indachtig — de 
ondraaglijke kwelling toen Hij in gebed zijn Vader aanriep of de 
beker aan Hem voorbij kon gaan. Hij smeekte niet slechts om ver-
lichting van de pijn van de nagels in zijn handen of in zijn voe-
ten. Zijn lijden was vele malen zwaarder, op een wijze die ik niet 
begrijp.6

Het is onmogelijk voor zwakke stervelingen, want zwak zijn we 
allemaal, om de volle omvang van het lijden van Gods Zoon te 
begrijpen. Het dringt niet tot ons door welk offer Hij heeft gebracht. 
Tot de profeet Joseph Smith heeft Hij gezegd:

‘Want zie, Ik, God, heb deze dingen voor allen geleden, opdat 
zij niet behoeven te lijden als zij zich bekeren; maar als zij zich 
niet bekeren, moeten zij lijden zoals Ik; welk lijden Mij, ja, God, 
de grootste van allen, van pijn deed sidderen en uit iedere porie 
bloeden, en naar lichaam en geest deed lijden — en Ik wilde dat 
Ik de bittere beker niet behoefde te drinken, en kon terugdeinzen 
— niettemin, ere zij de Vader, en Ik dronk en volbracht mijn voor-
bereidingen voor de mensenkinderen.’ [LV 19:16–19.]
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Maar wat we echter wel tot ons door kunnen laten dringen, is 
dat de ondraaglijke kwelling van zijn offer ons de grootst mogelijke 
zegen heeft gebracht. Bovendien kunnen we het tot ons door laten 
dringen dat dit buitengewoon grote lijden — dat ten enenmale 
niet door een mens had kunnen worden gedragen of volbracht — 
voortkwam uit de grote liefde die de Vader en de Zoon voor de 
mens hebben. […]

Als we de vele zegeningen die we door de verlossing ontvangen 
ten volle waardeerden, zouden we alles wat de Heer ons vroeg 
ijverig en bereidwillig doen.7

Ik ben er zeker van dat als we ons een beeld konden vormen 
— wat ik vaak heb geprobeerd — van die plechtige gebeurtenis, 
toen de Heiland met zijn apostelen samenkwam; als we hen daar 
bij elkaar konden zien: de bedroefde Heer — verdrietig over de 

‘Ik wou dat de leden van de kerk meer begrip hadden van de verbonden die 
zij sluiten als ze in de avondmaalsdienst aan het avondmaal deelnemen.’
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zonden van de wereld, verdrietig over een van zijn apostelen, 
die Hem zou verraden — die de elf mannen die Hem liefhadden 
evenwel onderricht gaf en met wie Hij een verbond sloot; dan 
ben ik er zeker van dat ons hart ons zou ingeven om Hem nooit 
te vergeten. Als we hen daar vergaderd konden zien en konden 
beseffen hoe zwaar de last was die op onze Heer rustte; en hoe 
zij na hun avondmaal en het zingen van een lofzang vertrokken, 
waarna de Heer zou worden verraden, bespot en veracht, en door 
zijn discipelen in het zwaarste uur van zijn beproeving zou wor-
den vergeten — als we dat alles begrepen, hoe gering ook, en het 
moet wel gering zijn, ben ik er zeker van, broeders en zusters, dat 
we altijd in het licht van de waarheid zouden willen wandelen. 
Als we de Heiland des mensen in de hof en aan het kruis konden 
zien lijden en terdege konden beseffen wat dat voor ons betekent, 
zouden we verlangen zijn geboden te onderhouden en zouden 
we de Here God met geheel ons hart, met geheel onze macht, 
verstand en sterkte, liefhebben en Hem in de naam van Jezus 
Christus dienen.8

3
Het is onze plicht om het verbond dat wij sluiten als we 
aan het avondmaal deelnemen zorgvuldig te overwegen.

Ik wou dat de leden van de kerk meer begrip hadden van de 
verbonden die zij sluiten als ze in de avondmaalsdienst aan het 
avondmaal deelnemen.9

Ik heb twee leden van de kerk [in de avondmaalsdienst] die naast 
elkaar zaten een gesprek met elkaar zien aanknopen, dat zij heel 
even onderbraken toen de zegen over het water of het brood werd 
uitgesproken, om vervolgens hun gesprek voort te zetten. […] Ik 
vond het schokkend en ik weet zeker dat de Heer dat ook vond.10

Het is onze plicht de tekst van de [avondmaalsgebeden] zorg-
vuldig en aandachtig te overwegen als die in de eredienst worden 
uitgesproken. Er zijn vier heel belangrijke zaken waartoe we ons, 
elke keer als we die symbolen nuttigen, verbinden. Dat nuttigen 
is een teken dat we de verplichtingen volkomen onderschrijven, 
die daarmee bindend voor ons worden. Het gaat om de volgende 
vier zaken:
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1. We eten het brood ter gedachtenis van het lichaam van Jezus 
Christus, en beloven dat we altijd zijn dodelijk gewonde lichaam 
aan het kruis zullen gedenken.

2. We drinken het water ter gedachtenis van het bloed dat is 
vergoten voor de zonden van de wereld, dat de overtreding van 
Adam heeft rechtgezet en dat ons van onze zonden bevrijdt mits 
we ons oprecht bekeren.

3. We sluiten een verbond dat we gewillig zijn de naam van de 
Zoon op ons te nemen en Hem altijd indachtig te zijn. Met dit ver-
bond beloven wij dat wij zijn naam aannemen en nooit iets zullen 
doen wat die naam te schande maakt.

4. We sluiten een verbond om de geboden te onderhouden die Hij 
ons heeft gegeven. Niet één gebod, want we moeten bereid zijn om 
‘naar ieder woord [te leven] dat uit de mond Gods uitgaat.’ [LV 84:44.]

het is onze plicht de inhoud van de [avondmaalsgebeden] zorgvuldig 
en aandachtig te overwegen als ze […] worden uitgesproken.
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Als we die dingen doen dan is de belofte dat we de constante 
leiding van de Heilige Geest hebben. Als we die dingen niet doen, 
hebben we die leiding niet.11

Ik wil u een aantal vragen stellen — en als ik u zeg, dan heb ik 
het uiteraard over alle leden van de kerk. Denkt u dat iemand die 
in een geest van gebed, ootmoed en aanbidding de avondmaals-
dienst bijwoont en de symbolen nuttigt die het lichaam en bloed 
van Jezus Christus symboliseren, willens en wetens Gods geboden 
zal overtreden? Als iemand zich ten volle realiseert wat het betekent 
om aan het avondmaal deel te nemen: dat hij zich ertoe verbindt 
de naam van Jezus Christus op zich te nemen, Hem altijd indachtig 
te zijn en zijn geboden te onderhouden en die belofte wordt elke 
week hernieuwd — denkt u dan dat hij zijn tiende niet zal betalen? 
Denkt u dat hij de sabbat zal ontheiligen of het woord van wijsheid 
naast zich neer zal leggen? Denkt u dat hij zijn gebeden zal vergeten 
en dat hij niet zijn quorumplichten en zijn andere plichten in de 
kerk zal nakomen? Het lijkt mij dat het voor iemand onmogelijk is 
om die heilige beginselen en plichten te schenden als hij weet wat 
het betekent om elke week een dergelijke belofte aan de Heer in 
het bijzijn van de heiligen te doen.12

Suggesties voor studie en onderwijs

Vragen
•	 In	‘Uit	het	leven	van	president	Joseph	Fielding	Smith’	uit	pre-

sident Smith zijn gedachten over de avond dat de Heiland het 
avondmaal instelt. Waarom is die gebeurtenis belangrijk voor u?

•	 Bestudeer	paragraaf	1	en	vraag	u	af	waarom	het	belangrijk	is	om	
elke week de avondmaalsdienst bij te wonen. Hoe kunt u zich 
op de avondmaalsdienst voorbereiden? Wat kunnen ouders doen 
om hun kinderen bij hun voorbereiding te helpen?

•	 Wat	spreekt	u	aan	in	de	paragraaf	die	vermeldt	waar	president	
Smith aan dacht als hij aan het avondmaal deelnam? (Zie para-
graaf 2.) Wat kunnen we doen om de Heiland en zijn verzoening 
te gedenken?
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•	 Schenk	aandacht	aan	de	verbonden	die	in	paragraaf	3	staan.	
Overweeg in stilte hoe u over die verbonden denkt. Hoe beïn-
vloeden die verbonden uw leven?

Relevante Schriftteksten
Matteüs 26:26–29; 1 Korintiërs 11:23–29; 3 Nephi 18:1–13; Mor-

mon 9:29; Moroni 4–5; LV 20:75–79; 59:9–12

Onderwijstip
‘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’ (p. IX in dit boek).

Noten
 1. In: Conference Report, oktober 1929, 

pp. 60–61; zie ook Doctrines of Sal-
vation, Bruce R. McConkie (red.), 
drie delen. (1954–1956), 2:340–341.

 2. ‘Importance of the Sacrament Meeting’, 
Relief Society Magazine, oktober 1943, 
p. 590; zie ook Doctrines of Salvation, 
2:339–340.

 3. Seek Ye Earnestly, samengesteld door 
Joseph Fielding Smith jr. (1972), p. 99.

 4. In: Conference Report, oktober 1929, 
p. 61; zie ook Doctrines of Salvation, 
2:341.

 5. ‘Fall-Atonement-Resurrection- 
Sacrament’, toespraak aan het Salt Lake 
City Utah University Institute of Reli-
gion, 14 januari 1961, pp. 7–8.

 6. ‘Fall-Atonement-Resurrection- 
Sacrament’, p. 8.

 7. ‘Importance of the Sacrament Meeting’, 
pp. 591–592.

 8. In: Conference Report, oktober 1929, 
p. 63; zie ook Doctrines of Salvation, 
2:347.

 9. ‘Fall-Atonement-Resurrection- 
Sacrament’, p. 7.

 10. Seek Ye Earnestly, p. 122.
 11. ‘Importance of the Sacrament Meeting’, 

p. 591.
 12. In: Conference Report, oktober 1929, 

pp. 62–63; zie ook Doctrines of Salva-
tion, 2:346.
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Joseph en hyrum Smith: ‘In het leven waren zij niet verdeeld, 
en in de dood werden zij niet gescheiden!’ (lV 135:3.)
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H O O F D S T U K  7

Joseph en Hyrum Smith — 
getuigen van Jezus Christus

‘We verheffen onze stem in dank voor het leven en de 
bediening van de profeet Joseph Smith en de patriarch 

Hyrum Smith — en van de profeten en apostelen 
en rechtschapen mannen en vrouwen die op het 

fundament van hun werk hebben verder gebouwd.’

Uit het leven van Joseph Fielding Smith

Vanaf heel jonge leeftijd wist Joseph Fielding Smith dat zijn familie 
een bijzondere band met de profeet Joseph Smith had. Hij liet zich 
inspireren door het voorbeeld van zijn grootvader, Hyrum Smith, 
een oudere broer en loyale vriend van de profeet Joseph. Hyrum 
stond zijn broer getrouw bij als leider in de kerk. Ook hielp hij bij 
de publicatie van het Boek van Mormon en hij was een van de 
acht getuigen van het boek. Op 27 juni 1844 vonden Joseph en 
Hyrum de martelaarsdood in Carthage (Illinois, VS), waarmee zij 
hun getuigenis van de Heiland en zijn evangelie bezegelden. ‘In 
het leven waren zij niet verdeeld, en in de dood werden zij niet 
gescheiden!’ (LV 135:3.)

Joseph Fielding Smith heeft zijn grootouders Smith nooit gekend. 
Zijn grootvader Hyrum was lang vóór zijn geboorte gestorven. Ook 
Hyrums vrouw, Mary Fielding Smith, was jong gestorven. Joseph 
Fielding Smith: ‘Ik heb mijn grootmoeder Smith nooit gekend. Dat 
heb ik altijd jammer gevonden, want zij was een van de edelste 
vrouwen die ooit hebben geleefd. Ik heb echter wel haar goede zus 
gekend, mijn tante Mercy Thompson. Als jongetje ging ik bij haar 
op bezoek en hoorde bij haar op schoot verhalen over de profeet 
Joseph Smith. En o wat ben ik dankbaar voor die ervaring.’ 1
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Joseph Fielding Smith leerde ook veel van het voorbeeld van 
zijn vader, Joseph. F. Smith, die de profeet Joseph persoonlijk had 
gekend. Over zijn vader heeft Joseph Fielding Smith gezegd: ‘Er 
was geen spoortje twijfel of onzekerheid in zijn getuigenis. Dat was 
vooral zo als hij sprak over de goddelijke natuur van onze Heiland 
of de zending van de profeet Joseph Smith.’ 2

Die voorbeelden en leringen zorgden ervoor dat Joseph Fielding 
Smith in zijn kinderjaren al een getuigenis van het herstelde evan-
gelie had. ‘Ik kan mij geen tijd herinneren dat ik niet geloofde in 
de zending van onze Heer en Heiland Jezus Christus of de zending 
van de profeet Joseph Smith’,3 zou hij later zeggen. Als hij in het 
evangelie onderwees, sprak hij soms over zijn familie in zijn getui-
genis: ‘Heb ik de profeet Joseph Smith lief? Jazeker, en mijn vader 
had hem ook lief. Ik heb hem lief omdat hij Gods dienstknecht 
was en om de herstelling van het evangelie en om de gunsten en 
zegeningen die mij en mijn familie, en u en uw familie, ten deel 
zijn gevallen, vanwege de goddelijke gaven die aan deze man en 
andere betrokkenen zijn verleend.’ 4

Hoewel president Smith dankbaar was voor de leringen en het 
erfgoed van zijn familie had hij een zelfstandig getuigenis. Hij zei 
daarover: ‘Ik ben altijd heel dankbaar geweest voor het getuigenis 
dat ik van de Geest van de Heer gekregen heb dat Joseph Smith, de 
profeet van God, geroepen was om aan het hoofd van de bedeling 
van de volheid der tijden te staan.’ 5 Bij een andere gelegenheid zei 
hij: ‘Ik weet door de gave van God dat Joseph Smith in het jaar 1820 
de Vader en de Zoon heeft gezien. De Vader introduceerde toen 
zijn Zoon, waarna de Zoon tot Joseph sprak en hem vroeg wat hij 
wilde weten. De Zoon gaf hem raad en vertelde hem wat hij moest 
doen. Ook gaf Hij hem de belofte dat meer licht zou volgen en 
dat de volheid van het evangelie, die toen niet op aarde was, zou 
worden hersteld.’ Daarna verzekerde hij zijn toehoorders dat alle 
mensen hetzelfde getuigenis konden ontvangen: ‘Ieder mens op 
aarde die het wil weten, zal het te weten komen, want ieder mens 
die zichzelf vernedert en zich in alle nederigheid, in groot geloof, 
en met een verslagen geest, tot de Heer wendt, zal die kennis, zo 
zeker als hij leeft, krijgen.’ 6
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Leringen van Joseph Fielding Smith
1

Twee belangrijke thema’s onderscheiden 
zich: dat Jezus Christus de Zoon van God is 

en dat Joseph Smith een profeet was.

De namen van Jezus Christus en Joseph Smith zijn met elkaar 
verbonden. Christus is de Heer. Hij heeft het zoenoffer gebracht. Hij 
is de opstanding en het leven. Dankzij Hem worden alle mensen 
opgewekt in onsterfelijkheid, terwijl wie geloven en zijn wetten 
gehoorzamen bovendien het eeuwige leven beërven.

Joseph Smith was een profeet, in deze laatste dagen geroepen 
om als openbaarder de heilswaarheden van het evangelie te ont-
vangen en om als rechtmatig bestuurder, met macht uit de hemel 
bekleed, de verordeningen van het evangelie te verrichten.

Aangezien de waarheden bij monde van hem geopenbaard vóór 
de wederkomst in iedere natie verkondigd zullen worden, is het 
niet verwonderlijk dat Moroni tegen Joseph Smith zei dat diens 
‘naam onder alle natiën, geslachten en talen zowel ten goede als 
ten kwade bekend zou zijn, ofwel dat er onder alle volken zowel 
goed als kwaad over zou worden gesproken.’ [Geschiedenis van 
Joseph Smith 1:33.]

Het hoeft ons evenmin te verwonderen dat de Heer later tegen 
de profeet zegt: ‘De einden der aarde zullen navraag doen naar uw 
naam en dwazen zullen de spot met u drijven en de hel zal tegen 
u woeden;

‘terwijl de reinen van hart en de wijzen en de edelen en de 
deugdzamen voortdurend zullen streven naar raad en gezag en 
zegeningen onder uw hand.’ (LV 122:1–2.)

De einden der aarde beginnen nu naar de naam van Joseph 
Smith te informeren. Veel mensen in verschillende landen verheu-
gen zich in het evangelie dat door middel van hem is hersteld.

Vanaf het begin van deze bedeling is het getuigenis van Jezus, 
dat aan Joseph Smith is geopenbaard, gepredikt in de Verenigde 
Staten, Canada, Groot-Brittannië, bijna heel Europa, en de eilanden 
in de Grote Oceaan.
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In de laatste jaren heeft het werk een enorme, haast ongeloof-
lijke, vlucht genomen in Mexico, in de landen in Midden-Amerika 
en in Zuid-Amerika.

En nu [in 1971] wordt Azië voor de boodschap van het evangelie 
ontsloten, op een manier die al het voorgaande overtreft. De kerk 
vestigt zich in Japan en Korea, in Taiwan en Hongkong. En we zijn 
net begonnen in Thailand, Singapore en Indonesië.

En de dag zal komen, in de tijd van de Heer, dat nu nog gesloten 
landen hun grenzen voor onze waarheidsboodschap zullen open-
stellen. De ouderlingen van Israël zullen die naties bezoeken om de 
oprechten van hart te vertellen over Christus en het evangelie van 
zijn koninkrijk dat in deze tijd door toedoen van de profeet Joseph 
Smith op aarde is gekomen.7

Joseph Smith is in deze tijd en dit geslacht de openbaarder van 
de kennis van Christus aan de wereld.8

Er zijn wat mij betreft twee belangrijke thema’s: Jezus Christus 
is de Zoon van God, die voor de zonden van de wereld werd 
gekruisigd, en Joseph Smith was een profeet, die werd geroepen 
en geordend om de bedeling van de volheid der tijden in te luiden. 
Dat is mijn boodschap aan de wereld.9

2
De Heer riep Joseph Smith om aan het hoofd 

van deze glorierijke bedeling te staan.

Joseph Smith […] kwam en legde onder leiding van heilige bood-
schappers het fundament van het koninkrijk Gods en van dit won-
derbare werk en wonder om de wereld voor te bereiden op de 
komst van de Heer.10

Ik weet dat hij [ Joseph Smith] werd geroepen en benoemd door 
onze Vader in de hemel. Hij ontving openbaring en leiding van de 
Zoon van God, die alle mensen tot zegen zouden strekken als ze 
die zouden accepteren.11

Zonder enige twijfel weet ik dat de Heer de profeet Joseph Smith 
heeft voorbereid en hem openbaringen en geboden heeft gege-
ven, de hemelen voor hem heeft geopend en hem heeft geroepen 
om aan het hoofd van deze glorierijke bedeling te staan. Ik ben 
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er volkomen zeker van dat hij in zijn jeugd, toen hij in het bos in 
gebed ging, God de Vader en zijn Zoon Jezus Christus heeft gezien 
en in hun tegenwoordigheid is geweest — daar twijfel ik niet aan, 
dat weet ik zeker. Ik weet dat hij later door Moroni is bezocht, van 
Johannes de Doper ontving hij het Aäronisch priesterschap, het 
Melchizedeks priesterschap van Petrus, Jakobus en Johannes, en 
op 6 april 1830 stichtte hij in opdracht van God De Kerk van Jezus 
Christus van de Heiligen der Laatste Dagen.12

Toen er een gemachtigde nodig was om leiding te geven aan 
een ‘groot en wonderbaar werk [dat] op het punt [stond] onder de 
mensenkinderen tevoorschijn te komen’ [zie LV 4:1] koos de Heer 
niet voor iemand die bedreven was in de kennis en tradities van de 
wereld. Zijn wegen zijn niet de wegen van mensen noch lijken zijn 

‘Joseph Smith was een profeet, geroepen en geordend om 
de bedeling van de volheid der tijden in te luiden.’
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gedachten op de gedachten van mensen [zie Jesaja 55:8]. Iemand 
die was gevormd door de geleerdheid van de wereld zou zich te 
veel hebben laten belemmeren door de tradities en filosofieën van 
mensen. In zijn grote wijsheid koos de Heer een onervaren kind — 
een jongen van veertien jaar. Aan deze jongen openbaarde de Heer 
de volheid van zijn evangelie, die de wereld niet wilde ontvangen 
wegens haar ongeloof. Na jaren van hemelse leiding — want hij 
werd door boodschappers uit de tegenwoordigheid van de Heer 
geïnstrueerd — was deze jonge man, Joseph Smith, voorbereid om 
leiding te geven aan het werk van de herstelling van het evangelie 
en de opbouw van het koninkrijk van God.13

3
De Heer heeft gezegd dat dit geslacht zijn woord 

door de profeet Joseph Smith zal ontvangen.

Het evangelie kan alleen op aarde zijn door openbaring aan Gods 
profeten. Zo is het altijd geweest. En profeten moeten van Godswege 
worden geroepen om als rechtmatige bestuurder leiding te geven 
aan de uitvoering van de heilsverordeningen voor hun medemens.

Joseph Smith is de profeet die de Heer in deze tijd heeft geroe-
pen om de heilswaarheden te herstellen en de sleutels en machten 
te ontvangen die nodig zijn om die heilswaarheden te bedienen.

Tot hem zei de Heer: ‘[…] dit geslacht zal mijn woord door u 
ontvangen.’ (LV 5:10.) Waarna Hij, verwijzend naar het evangelie 
dat door Joseph Smith was hersteld, vervolgde: ‘Dit evangelie van 
het Koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden als een 
getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde komen, ofwel de 
vernietiging der goddelozen.’ [Matteüs naar Joseph Smith 1:31.] 14

Ik zeg u dit:

Joseph Smith is degene van wie alle mensen in deze tijd afhan-
kelijk zijn voor de waarheid over Christus en zijn evangelie.

Te zijner tijd zal de naam van deze profeet bekend zijn in elke 
hoek van de aarde en onder alle volken.

De oprechten van hart zullen hem als profeet aannemen en de 
Heer aanbidden die hij heeft geopenbaard.
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De kerk die hij op goddelijk gebod heeft gesticht, zal voorspoe-
dig zijn, omdat zij de openbaringen volgt die hij heeft ontvangen.

En eenieder die de leringen van Joseph Smith gelooft en de koers 
volgt die hij heeft uitgestippeld, zal begrijpen dat Jezus Christus de 
Zoon van God is, die voor de zonden van de wereld is gekruisigd.

Op dezelfde manier waarop ik weet dat Jezus de Christus is 
— en dat is door openbaring van de Heilige Geest — weet ik dat 
Joseph Smith een profeet van God was en is, en tot in alle eeuwig-
heid zal zijn. […]

In een geest van getuigenis en dankzegging [lees] ik deze geïn-
spireerde woorden uit de Leer en Verbonden voor: ‘Joseph Smith, 
de profeet en ziener des Heren, heeft, Jezus alleen uitgezonderd, 
meer gedaan voor het heil van de mensen in deze wereld dan enig 
ander mens die hier ooit heeft geleefd.’ (LV 135:3.)15

4
Joseph Smith en zijn broer Hyrum waren 

in het leven en in de dood verenigd.

Ik ben dankbaar voor de herstelling van eeuwige waarheden 
in deze laatste evangeliebedeling; voor de zending en bediening 
van de profeet Joseph Smith en van mijn grootvader, de patriarch 
Hyrum Smith; en voor het feit dat de sleutels van het koninkrijk 
weer aan de mens zijn verleend.16

‘En voorts, voorwaar, Ik zeg u: Gezegend is mijn dienstknecht 
Hyrum Smith; want Ik, de Heer, heb hem lief wegens de onkreuk-
baarheid van zijn hart en omdat hij datgene liefheeft wat goed is 
voor mijn aangezicht, zegt de Heer.’ [LV 124:15.]

Wie zou niet blij zijn met zo’n blijk van vertrouwen en lof van de 
Heer? Hyrum Smith was een van de eersten die zich in deze bede-
ling lieten dopen. Heel zijn leven stond hij zijn broer Joseph terzijde 
en sterkte hem door bemoediging, geloof en toegewijde liefde. 
Hyrum was ongelooflijk zachtmoedig. Hij was uitermate nederig 
en hield meer van zijn broer dan van zijn eigen leven. Dat blijkt uit 
zijn dood, waarmee hij een martelaarskroon verwierf. Hij kende 
geen angst bij de verdediging van de waarheid. Hij had werkelijk 
lief ‘wat goed is’.
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Hyrum Smith was geboren op 9 februari 1800 en was bijna zes 
jaar ouder dan de profeet. In alle eer die hem toekwam liet Joseph 
Smith Hyrum delen, die zich met zijn broer in alle zegeningen ver-
heugde die de Heer hem [ Joseph] verleende. Van diezelfde mate 
van broederlijke liefde gaf de profeet Joseph blijk voor zijn broer 
Hyrum. Ze maakten dezelfde smarten en vreugden door. Beiden 
kregen dezelfde vervolgingen te verduren. Ze zaten in dezelfde 
kerkers omwille van het evangelie. En toen de tijd aanbrak om hun 
getuigenis te bezegelen, droegen zij beiden de martelaarskroon. 
‘In het leven waren zij niet verdeeld, en in de dood werden zij niet 
gescheiden!’ [LV 135:3.] […]

Luister naar een eerbetoon van de profeet: ‘Broeder Hyrum, 
wat heb je toch een gelovig hart! O, moge de eeuwige Jehova 
je kronen met eeuwige zegeningen als beloning voor de zorg 
die je mijn ziel hebt gegeven! Hoe groot zijn de smarten die we 
samen hebben gekend; en weer voelen we ons geknecht door 
de meedogenloze hand van verdrukking. Hyrum, je naam zal in 
het wetboek des Heren worden geschreven, waarop zij die na je 

Joseph en hyrum Smith bezegelden samen hun getuigenis met hun bloed.
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komen hun oog gericht zullen houden, opdat zij je werken tot 
voorbeeld zullen nemen.’

Ook zei de profeet: ‘Ik zou willen bidden dat alle broeders net 
als mijn geliefde broer Hyrum waren, want hij bezit de goedaardig-
heid van een lam, de integriteit van Job en, kortom, de zachtmoe-
digheid en nederigheid van Christus. Ik houd van hem met een 
liefde die sterker is dan de dood, want ik heb hem nooit hoeven 
berispen, en hij mij evenmin.’ 17

5
Joseph en Hyrum Smith bezegelden 

hun getuigenis met hun bloed.

Mijn grootvader, de patriarch Hyrum Smith, was geroepen om de 
sleutels van deze bedeling gezamenlijk met de profeet Joseph, zijn 
jongere broer, te dragen. De Heer heeft gezegd dat op de verklaring 
van twee getuigen elke zaak zal vaststaan’ [zie 2 Korintiërs 13:1]. […]

Het werk zou met alleen Joseph Smith niet hebben vastgestaan 
en zou voor niets zijn geweest. Zelfs het werk van de Heiland 
vergde de bevestiging van een andere getuige, en wie kon er beter 
van Christus getuigen dan zijn Vader? [Zie Johannes 8:12–18.] En 
daarom riep de Heer nog iemand om met Joseph Smith als getuige 
te staan en de heilssleutels in deze bedeling te dragen. […]

[…] Niet alleen werd [Hyrum] als de patriarch van de kerk geroe-
pen, want dat was zijn geboorterecht, maar tegelijkertijd zei de Heer 
tegen hem:

‘En vanaf dit moment geef Ik het hem dat hij profeet en ziener 
en openbaarder voor mijn kerk zal zijn, evenals mijn dienstknecht 
Joseph;

‘opdat hij ook nauw zal samenwerken met mijn dienstknecht 
Joseph; en raad zal aannemen van mijn dienstknecht Joseph, die 
hem de sleutels zal tonen waarmee hij kan vragen en ontvangen, 
en gekroond worden met dezelfde zegen en heerlijkheid en eer, 
en hetzelfde priesterschap en dezelfde gaven van het priesterschap 
die eens gegeven waren aan hem die mijn dienstknecht Oliver 
Cowdery was;
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‘opdat mijn dienstknecht Hyrum kan getuigen van de dingen 
die Ik hem zal tonen, zodat zijn naam in eervolle gedachtenis zal 
worden bewaard van geslacht op geslacht, tot in alle eeuwigheid.’ 
(LV 124:94–96.)

Overeenkomstig deze roeping en dit gebod verleende de profeet 
Joseph Smith aan Hyrum Smith alle sleutels, gezag en gaven van 
het priesterschap die hij, de profeet, bezat en die Oliver Cowdery 
eerder had gehad. De Heer openbaarde aan Hyrum Smith ook alles 
wat noodzakelijk was om van hem in alle opzichten een getuige 
met zijn broer Joseph te maken — een profeet, ziener, openbaarder 
en president van de kerk — en om in alle tijd en eeuwigheid met 
zijn broer Joseph, als getuige van Jezus Christus, aan het hoofd van 
deze bedeling te staan.18

Met zijn broer, mijn grootvader, de patriarch Hyrum Smith, beze-
gelde hij [ Joseph Smith] in de gevangenis te Carthage zijn getuige-
nis met zijn bloed. En ik wil, wat mij betreft, een instrument in de 
handen van de Heer zijn om de einden der aarde te laten weten 
dat het eeuwig heil weer binnen bereik is, omdat de Heer in deze 
tijd een machtige ziener heeft verwekt om zijn koninkrijk opnieuw 
op aarde te vestigen.19

We verheffen onze stem in dank voor het leven en de bediening 
van de profeet Joseph Smith en de patriarch Hyrum Smith — en van 
de profeten en apostelen en rechtschapen mannen en vrouwen die 
op het fundament van hun werk hebben verder gebouwd.20

Suggesties voor studie en onderwijs

Vragen
•	 President	Smith	sprak	over	familieleden	die	zijn	prille	getuigenis	

van Joseph Smiths zending hadden gesterkt (zie ‘Uit het leven 
van Joseph Fielding Smith’). Wat kunnen wij doen om onze 
kinderen een getuigenis van de zending van de profeet Joseph 
Smith te helpen krijgen?

•	 Hoe	zijn	de	namen	van	Jezus	Christus	en	Joseph	Smith	met	elkaar	
verbonden? (Zie paragraaf 1.) Hoe heeft de bediening van de 
profeet Joseph Smith uw getuigenis van de Heiland en zijn evan-
gelie beïnvloed?
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•	 Overweeg	de	uitspraak	van	president	Smith	dat	de	Heer	liever	
Joseph Smith riep dan ‘iemand die bedreven was in de kennis en 
tradities van de wereld’ (paragraaf 2). Hoe kan dat ons helpen 
als we ons niet geheel opgewassen voelen tegen onze taken?

•	 In	paragraaf	3	citeert	president	Smith	Leer	en	Verbonden	5:10	en	
135:3. Hoe zou u die verzen uitleggen aan iemand die onbekend 
is met de zending van Joseph Smith?

•	 Wat	kunt	u	leren	van	de	band	tussen	Joseph	Smith	en	zijn	broer	
Hyrum? (Zie paragraaf 4.)

•	 Welke	gevoelens	hebt	u	als	u	erover	nadenkt	dat	Joseph	en	
Hyrum Smith hun getuigenis met hun bloed hebben bezegeld? 
(Zie paragraaf 5.) Hoe kunnen wij hun offer eren?

Relevante Schriftteksten
Bijbelvertaling van Joseph Smith, Genesis 50:30–31; 2 Nephi 

3:5–15; LV 11:11–26; 76:22–24; 135

Onderwijstip
Een manier om ijverig leren aan te moedigen is aandachtig 

te luisteren als iemand een vraag stelt of een opmerking maakt. 
‘Luisteren is een uitdrukking van liefde. Er is vaak opoffering voor 
nodig. Als we oprecht naar anderen luisteren, houden wij onze 
mond, zodat zij zich kunnen uiten’ (Onderwijzen — geen grotere 
roeping [1999], p. 66).

Noten
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p. 459.

 3. In: Conference Report, april 1962, p. 44.
 4. In: Conference Report, april 1960, p. 73.
 5. In: Conference Report, april 1962, p. 45.
 6. In: Conference Report, oktober 1949, 

pp. 88–89.
 7. In: Conference Report, oktober 1970, 

p. 6.
 8. ‘The First Prophet of the Last Dispensa-

tion’, Ensign, augustus 1971, p. 7.
 9. In: Conference Report, april 1920, 

pp. 108–109.
 10. In: Conference Report, april 1920, 

p. 107.

 11. In: Conference Report, oktober 1949, 
p. 88.

 12. ‘To Know for Ourselves’, Improvement 
Era, maart 1970, p. 3.

 13. Essentials in Church History, (1950), 
pp. 20–21.

 14. In: Conference Report, oktober 1970, 
p. 6.

 15. ‘The First Prophet of the Last Dispensa-
tion’, p. 7.

 16. ‘A Prophet’s Blessing’, Ensign, juli 1972, 
p. 130.

 17. ‘Hyrum Smith: A Tribute by Joseph 
Fielding Smith’, Improvement Era, 
februari 1933, p. 201; cursivering niet 
overgenomen uit het origineel; zie ook 
Leringen van kerkpresidenten: Joseph 
Smith (2007), pp. 495–496.



h o o F d S t u k  7

122

 18. In: Conference Report, april 1930, 
p. 91; zie ook Doctrines of Salvation, 
Bruce R. McConkie (red.), drie delen. 
(1954–1956), 1:216–219.

 19. ‘The First Prophet of the Last Dispensa-
tion’, p. 7.

 20. ‘Ogden Temple Dedicatory Prayer’, 
Ensign, maart 1972, p. 9.
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De kerk en het 
koninkrijk van God

‘Laat het onder alle mensen bekend worden 
dat dit de kerk van de Heer is en dat Hij 

haar leiding geeft. Het is een grote gunst om 
lid te zijn van dit goddelijke instituut!’

Uit het leven van Joseph Fielding Smith

Het presidentschap van Joseph Fielding Smith van 23 januari 
1970 tot 2 juli 1972 vormde het hoogtepunt van een toegewijd leven 
in het koninkrijk van God. Hij grapte wel eens dat hij zijn eerste 
kerktaak kreeg toen hij nog een baby was, want toen hij negen 
maanden was, vergezelden hij en zijn vader, president Joseph F. 
Smith, president Brigham Young naar St. George (Utah) om de 
inwijding van de St. Georgetempel bij te wonen.1

Als jonge echtgenoot vervulde Joseph Fielding Smith een vol-
tijdzending. Later vervulde hij de functie van president van een 
priesterschapsquorum en was hij lid van het algemeen bestuur van 
de JMOOV (de voorloper van de huidige jongemannenorganisa-
tie). Hij was ook werkzaam als bediende in het kantoor van de 
kerkhistoricus. Bovendien sprong hij bij als de officieuze secretaris 
van zijn vader toen die president van de kerk was. Door die werk-
zaamheden kreeg Joseph Fielding Smith grote waardering voor de 
geïnspireerde organisatie van de kerk en haar rol in de begeleiding 
van personen en gezinnen naar het eeuwige leven.

Joseph Fielding Smith was op 7 april 1910 als apostel van de 
Heer Jezus Christus geordend. Hij was bijna zestig jaar werkzaam 
in het Quorum der Twaalf Apostelen, waarvan bijna twintig jaar 
als president van dat quorum. Als apostel gaf hij mede leiding aan 
de kerk over de hele wereld. Zo was hij bij vele aspecten van de 
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president Joseph Fielding Smith, een toegewijde 
dienstknecht in het koninkrijk van god.
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zending van de kerk betrokken. Hij was werkzaam als kerkhisto-
ricus, president van de Salt Laketempel, president van de Genea-
logical Society of Utah, en als raadgever in het Eerste Presidium.

Joseph Fielding Smith, van nature eenvoudig en bescheiden, is 
nooit op die posities uit geweest. Maar als de Heer hem tot zijn 
dienst riep, gehoorzaamde hij bereidwillig en enthousiast. Hij 
gaf op een goede dag rustig blijk van deze toewijding toen hij 
als 89-jarige naar een vergadering ging. Nadat hij van huis was 
gegaan, was hij uitgegleden en van een trap gevallen. Hoewel hij 
zijn been bezeerde, stond hij op en legde zo’n vierhonderd meter 
af — ‘strompelend als een oude man’, zou hij later zeggen — om 
de vergadering te kunnen bijwonen. Na de vergadering liep hij 
terug naar huis. Pas toen hij thuis was, liet hij een arts naar zijn 
been kijken. De arts stelde vast dat het been van president Smith op 
verschillende plaatsen gebroken was. President Smith had later dit 
over de ervaring te zeggen. ‘De vergadering duurde wel lang’, gaf 
hij toe. ‘Maar ja, dat geldt voor de meeste vergaderingen.’ 2

In een boodschap aan jonge heiligen der laatste dagen gaf presi-
dent Smith de reden voor zijn toewijding aan het werk van de kerk:

‘Ik weet dat God leeft. Ik weet dat Jezus Christus de eniggebo-
ren Zoon van onze Vader in het vlees is. Ik heb volmaakt geloof 
in de zending van de profeet Joseph Smith en de mannen die hem 
zijn opgevolgd.

‘Ik weet zo zeker als ik leef dat wij de waarheid van het eeuwige 
evangelie van Jezus Christus hebben. Als ik dat niet wist, zou ik 
hier niet willen zijn of ook maar iets met dit werk te maken willen 
hebben. Maar ik weet het met elke vezel in mijn lichaam. God heeft 
het aan mij geopenbaard.’ 3

Leringen van Joseph Fielding Smith
1

Na eeuwen van geestelijke duisternis en afvalligheid heeft 
de Heer zijn evangelie hersteld en zijn kerk opgericht.

De Heer [heeft] het evangelie hersteld en zijn kerk nogmaals 
opgericht. De reden voor deze oprichting en herstelling is dat de 
wereld feitelijk eeuwenlang in geestelijke duisternis was geweest, 
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zonder gezag, zonder begrip. De mens wist niet hoe hij de levende 
God moest aanbidden. […]

Het eeuwigdurende verbond was verbroken. Het juiste begrip 
van de evangeliebeginselen was door afvalligheid verdwenen. Het 
gezag om de verordeningen van het evangelie te bedienen was de 
mens ontnomen. De herstelling van dat alles werd noodzakelijk 
om het geloof onder de mensen te doen toenemen. De hemelen 
moesten weer opengaan om het evangelie te herstellen.

Daarom zond de Heer afgezanten met de volheid van het evan-
gelie, met de macht en het gezag van het priesterschap, naar de 
aarde om dat aan de mensen te verlenen. De Heer gaf de mensen 
ook geboden […] omdat Hij wist welke rampspoed over de wereld 
zou komen. Hij wilde ze terdege waarschuwen en de kans bieden 
om het evangelie aan te nemen. Dan zouden ze zich kunnen beke-
ren, hun slechte paden verlaten en de Heer dienen [zie LV 1:17–23].4

Wij verklaren dat De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der 
Laatste Dagen het koninkrijk Gods op aarde is, de enige plek waar 
de mensen de ware heilsleer kunnen leren en het gezag van het 
heilige priesterschap zullen aantreffen.5

Geliefde broeders en zusters, ik ben uitermate dankbaar voor de 
zegeningen die de Heer aan mij, aan de trouwe leden van zijn kerk, 
verspreid over de verschillende naties van de aarde, en aan al zijn 
kinderen waar ze ook zijn, heeft gegeven.

Ik dank Hem elke dag van mijn leven dat Hij in deze laatste 
dagen zijn eeuwige evangelie heeft hersteld, tot heil van allen die 
zijn wetten geloven en gehoorzamen.6

2
De Heer zelf geeft leiding aan het werk van de 
kerk en daarvan lid te zijn is een grote gunst.

De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen is 
letterlijk het koninkrijk van God op aarde.7

Ik hecht eraan te zeggen dat niemand deze kerk op eigen kracht 
kan leiden. Het is de kerk van de Heer Jezus Christus; Hij staat 
aan het hoofd. De kerk draagt zijn naam, heeft zijn priesterschap, 
bedient zijn evangelie, predikt zijn leer en doet zijn werk.
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Hij kiest mannen uit en roept hen als werktuig in zijn handen 
om zijn doelen te bereiken. Hij bestuurt en leidt hen in hun werk-
zaamheden. Maar de mens is slechts een werktuig in de handen 
van de Heer. De eer en de heerlijkheid voor alles wat zijn dienst-
knechten tot stand brengen, moeten voor eeuwig aan Hem worden 
toegeschreven.

Als dit het werk van mensen was, zou het mislukken. Dit is 
echter het werk van de Heer en Hij zal het niet laten mislukken. 
En we hebben de zekerheid dat de Heer ons en zijn kerk op de 
paden van gerechtigheid zal leiden en geleiden om al zijn doelen 
te bewerkstelligen als we de geboden onderhouden, kloekmoedig 
in het getuigenis van Jezus zijn en trouw blijven aan alles wat ons 
is toevertrouwd.8

Tot alle leden van de kerk over de hele wereld zou ik willen zeg-
gen dat deze kerk onder leiding van Jezus Christus, onze Verlosser, 
een door God gegeven zending te vervullen heeft. Niets kan de 
plannen die Hij met haar heeft, tegenhouden. Zij zal de plannen van 
onze Vader in de hemel verwezenlijken. Ik hoop dat de heiligen 
over de hele wereld God elke dag danken voor hun lidmaatschap 
in zijn kerk en voor de zending van de profeet Joseph Smith. Hij 
heeft het evangelie hersteld om ons geluk en vreugde te geven.9

Tot de eerlijken van hart in alle naties zeggen we: de Heer heeft 
u lief. Hij wil dat u de volledige zegeningen van het evangelie ont-
vangt. Hij nodigt u uit om in het Boek van Mormon te geloven, om 
Joseph Smith als profeet te accepteren, zijn koninkrijk op aarde 
binnen te treden en daardoor erfgenamen van het eeuwige leven 
in zijn hemelse koninkrijk te worden.10

De kerk is sinds haar oprichting nooit door een mens geleid, niet 
in de tijd van Joseph Smith noch in de tijd van Brigham Young; en 
ook sindsdien niet. Zij is het werk van de Heer. Vergeet niet dat het 
de Almachtige is die dit werk volbrengt, niet een mens.11

Ik weet dat De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laat-
ste Dagen het koninkrijk Gods op aarde is. Zoals zij nu is georga-
niseerd en wordt geleid, heeft zij de goedkeuring van de Heer en 
volgt zij de koers die voor haar is uitgestippeld.
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Laat het onder alle mensen bekend worden dat dit de kerk van 
de Heer is en dat Hij haar leiding geeft. Het is een grote gunst om 
lid te zijn van dit goddelijke instituut! 12

3
De kerk is opgericht om haar leden vreugde en geluk in 
dit leven en eeuwig leven in het hiernamaals te brengen.

De Heer heeft alles ordelijk gevestigd en heeft ons een volmaakt 
bestel gegeven. De mens kan dat niet verbeteren. Als we zouden 
doen wat de Heer heeft geopenbaard, precies zoals Hij het heeft 
geopenbaard, dan zou alles volmaakt zijn, want de organisatie is 
volmaakt; de onderliggende theorie — het onderliggende plan — is 
zonder gebreken.13

De Heer heeft in zijn kerk een priesterschapsorganisatie opgezet, 
geleid door apostelen en profeten. En Hij heeft ook andere organi-
saties gegeven […] om de priesterschap bij te staan.

In elke evangeliebedeling zijn er bijzondere behoeften te lenigen, 
problemen op te lossen, en hulp en bijstand te bieden tot steun 
van de leden van de kerk, zodat ze ‘met vrees en beven’ aan hun 
heil kunnen werken. (Zie Filippenzen 2:12.) Derhalve hebben we 
hulporganisaties [ZHV, jongemannen, jongevrouwen, jeugdwerk en 
zondagsschool] om de priesterschap bij te staan. Ze zijn zo geor-
ganiseerd dat ze de behoeften van mensen kunnen lenigen, wat 
de maatschappelijke omstandigheden ook mogen zijn. Ze maken 
deel uit van het bestuur van God en zijn opgezet om de leden van 
de kerk te helpen, zodat ze zich kunnen vervolmaken en datgene 
kunnen doen wat hen in dit leven vreugde en geluk verschaft en 
eeuwig leven in het hiernamaals. […]

De kerk en haar instellingen vormen in feite een hulporganisatie 
om het gezin en het individu tot zegen te zijn. Er worden huis-
onderwijzers, priesterschapsleiders en bisschoppen geroepen om 
leiding te geven aan hen met wie zij aan het eeuwige leven wer-
ken. De hulporganisaties zijn ingesteld om bij dit grote heilswerk 
te assisteren.

We kunnen er niet voldoende nadruk op leggen hoe uitermate 
belangrijk het is om alle programma’s van die organisaties te benut-
ten tot profijt en zegen van alle kinderen van onze Vader. […]
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Als we allemaal alles doen wat we behoren te doen om de pro-
gramma’s van de kerk uit te voeren, zal de Heer ons dermate veel 
zegenen en begunstigen dat onze werkzaamheden vruchten zullen 
afwerpen. Uit dat alles zullen vrede en vreugde vloeien, gevolgd 
door eeuwige heerlijkheid.14

4
Ons kerkwerk is een uiting van liefde voor onze 

naasten en waardering voor Jezus’ oneindige offer.

De Heer is met de kerk. Hij staat ons bij. Zijn geest rust op dit 
volk. Hij verlangt van ons dat we Hem nederig en eensgezind in 
hart en ziel dienen.15

‘uw toegewijde kerkwerk zal de god die u dient 
en wiens werk u doet, niet ontgaan.’
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Onze Heiland is in de wereld gekomen om ons naastenliefde te 
leren. Die grote les kwam tot uiting in zijn grote lijden en zijn dood 
om ons eeuwig leven te geven. Zouden wij dan niet onze naasten 
moeten liefhebben en dienen? Zouden we niet onze waardering 
voor het oneindige dienende werk dat Hij voor ons heeft gedaan, 
moeten tonen door zijn zaak te dienen?

Iemand die in de kerk alleen bezig is met datgene wat hemzelf 
betreft, zal nooit de verhoging bereiken. Iemand die bijvoorbeeld 
bidt, zijn tiende en giften betaalt, en de geijkte plichten nakomt die 
zijn persoonlijk leven aangaan, en niets meer, zal nooit het doel van 
volmaking bereiken.16

Weiger nooit te dienen. Als een presiderende functionaris u voor 
een taak vraagt, accepteer die dan van harte en vervul die taak zo 
goed mogelijk. De Heer verwacht dat van ons en we hebben ons 
daartoe verbonden. Die houding schenkt vreugde en vrede, want 
wie dienen, krijgen daar grote zegeningen voor terug. De leerkracht 
leert meer dan de leerling; de zegen die wij terugkrijgen als we een 
roeping in de kerk aanvaarden, is veel groter dan de zegen die wij 
anderen verlenen. Iemand die elke kerkelijke taak weigert of niet 
de taak uitvoert die hem in de kerk is gegeven, loopt het gevaar de 
leiding van de Geest te verliezen. Uiteindelijk zal hij lauw worden 
en onverschillig tegenover alle taken staan. Hij zal, als een plant 
die geen water en voeding krijgt, verdorren en geestelijk sterven.17

Uw toegewijde kerkwerk zal de God die u dient en wiens werk 
u doet, niet ontgaan.18

Het is mijn gebed dat wij, die als ware broeders en zusters in 
Gods koninkrijk samenwerken, dat dusdanig zullen doen dat we 
het grote werk dat ons wacht, kunnen verwezenlijken.19

5
In deze bedeling zullen het koninkrijk van God en het 

werk van de Heer zich over de aarde verspreiden.

Een bedeling van het evangelie wordt omschreven als de toeken-
ning van macht en gezag aan van Godswege gekozen functionaris-
sen om het woord van God te verkondigen en alle verordeningen 
van het evangelie te bedienen. […]
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Er zijn tijden geweest dat het evangelie vanwege overtreding bij 
de mens is weggenomen. Dat was het geval in de dagen van Noach. 
Israël keerde zich van God af en bevond zich vóór de komst van 
Jezus Christus generaties lang in duisternis. Toen Hij onder de men-
sen kwam wonen, herstelde Hij de volheid van het evangelie. Hij 
stuurde zijn discipelen de wereld in om zijn boodschap te verkon-
digen, maar slechts een paar eeuwen later waren de mensen weer 
afgedwaald. Zij waren het gezag kwijt, waarmee ze in de naam van 
de Heer konden handelen. Daarom was het noodzakelijk dat de 
hemelen zich openden om een nieuwe bedeling in te luiden als 
voorbode van de wederkomst van onze Heer op de wolken om 
duizend jaar in heerlijkheid op aarde te regeren. Die gebeurtenis is 
nabij en staat zelfs voor de deur.20

Het evangelie is in alle bedelingen hetzelfde; het heilsplan is 
hetzelfde voor alle kinderen van onze Vader, in welke tijd ze ook 
leven. Afvalligheid was er de oorzaak van dat het evangelie van 
tijd tot tijd niet op aarde was. Als de Heer echter wel een volk op 
aarde had, had dat volk dezelfde wetten en waarheden die aan ons 
zijn geopenbaard.

Maar er is een grote toegevoegde waarde die we in deze tijd 
hebben gekregen die er nooit eerder is geweest. In deze bedeling 
heeft de Heer beschikt dat de kerk nooit meer zal verdwijnen; deze 
keer zal het evangelie op aarde blijven. Deze keer zal de geopen-
baarde waarheid een volk voorbereiden op de wederkomst van 
de Zoon des Mensen. De kerk zal in alle delen van de aarde zijn 
gevestigd wanneer de Heer komt om het duizendjarig rijk van vrede 
en gerechtigheid in te luiden.21

Wij zijn leden van een wereldkerk, een kerk die het plan van 
leven en heil heeft, een kerk die door de Heer zelf in deze laatste 
dagen is gesticht om de boodschap van eeuwig heil aan alle men-
sen op aarde te prediken. […]

We hebben nu de omvang en de kracht om de opdracht te ver-
vullen die de Heer door middel van de profeet Joseph Smith heeft 
gegeven, namelijk dat we de blijde boodschap van de herstelling in 
alle landen en aan alle mensen moeten verkondigen.
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En we zullen vóór de wederkomst van de Zoon des Mensen niet 
alleen het evangelie in alle landen verkondigen, we zullen bekeer-
lingen maken en ze in wijken en gemeenten onderbrengen.22

Het koninkrijk van God en het werk van de Heer zullen zich 
steeds verder verspreiden; ze zullen zich in de toekomst sneller 
verspreiden dan dat in het verleden het geval is geweest. De Heer 
heeft het gezegd en de Geest bevestigt het. En ik getuig ervan, 
omdat ik weet dat het waar is. Het koninkrijk van God op aarde 
zal groeien, het zal zich over landen verspreiden, het zal zich op 
aarde vestigen en blijven waar de Heer het door zijn macht en zijn 
woord heeft gebracht. Het zal nooit te gronde gericht worden, maar 
voortgaan totdat de doeleinden van de Almachtige zijn verwezen-
lijkt — elk beginsel dat sinds het begin van de wereld door de 
profeten is gesproken. Het is Gods werk, dat Hijzelf, op basis van 
zijn eigen wijsheid en niet die van de mens, in de laatste dagen op 
aarde heeft hersteld.23

Het evangelie is voor alle volken en de kerk zal vóór de weder-
komst van de Zoon des Mensen overal, in alle naties, tot in de 
uithoeken van de aarde, worden gevestigd.24

Ik weet en getuig dat de doeleinden van de Heer op aarde zullen 
worden verwezenlijkt. De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen 
der Laatste Dagen zal blijven bestaan. Het werk van de Heer zal 
zegevieren. Geen macht op aarde kan de verspreiding van de waar-
heid en de prediking van het evangelie in alle naties tegenhouden.25

Ik laat u mijn zegen en mijn belofte dat God met zijn volk is. Het 
werk waarbij wij betrokken zijn, zal zegevieren en voortrollen totdat 
de eeuwige doeleinden van de Heer zijn verwezenlijkt.26

Suggesties voor studie en onderwijs

Vragen
•	 Hoe	kunnen	wij	het	voorbeeld	van	president	Smith	in	ons	kerk-

werk volgen? (Zie ‘Uit het leven van Joseph Fielding Smith’.)

•	 Overweeg	president	Smiths	leringen	over	de	herstelling	van	het	
evangelie (zie paragraaf 1). Hoe voelt u zich als u eraan denkt 
dat u in de tijd leeft waarin de herstelde Kerk van Jezus Christus 
op aarde is?
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•	 President	Smith	getuigde	dat	Jezus	Christus	aan	het	hoofd	van	de	
kerk staat (zie paragraaf 2). Hoe kunt u daarover uw getuigenis 
geven aan iemand die geen lid van de kerk is?

•	 Hoe	hebben	de	organisaties	en	programma’s	van	de	kerk	ertoe	
bijgedragen dat u de zegeningen genoemd in paragraaf 3 hebt 
ontvangen? Hoe hebben ze uw gezin geholpen?

•	 President	Smith	zegt:	‘Onze	Heiland	is	in	de	wereld	gekomen	om	
ons naastenliefde te leren’ (paragraaf 4). Hoe kunnen we als huis-
onderwijzer of huisbezoekster Jezus’ voorbeeld van liefde volgen?

•	 Uit	paragraaf	5	leert	u	dat	deze	bedeling	anders	is	dan	andere.	
Hoe kan die kennis van invloed zijn op uw werk in de kerk? Hoe 
voelt u zich als u denkt aan het voorbereiden van de wereld op 
de wederkomst?

Relevante Schriftteksten
Mosiah 18:17–29; LV 1:30; 65:1–6; 115:4; 128:19–22

Onderwijstip
‘Als u een gevarieerde hoeveelheid leerzame activiteiten gebruikt, 

zullen de leerlingen de evangeliebeginselen beter begrijpen en ont-
houden. Een zorgvuldig gekozen methode kan een beginsel duide-
lijker, interessanter en onvergetelijk maken.’ (Onderwijzen — geen 
grotere roeping [1999], p. 89.)
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De getuigen van het 
Boek van Mormon

‘Ik denk dat een lid van deze kerk niet tevreden kan 
zijn als hij of zij het Boek van Mormon niet telkens 
opnieuw leest en zorgvuldig overweegt, zodat hij 

of zij kan getuigen dat het werkelijk een kroniek is 
waar de inspiratie van de Almachtige op rust.’

Uit het leven van Joseph Fielding Smith

President Joseph Fielding Smith was van maart 1921 tot februari 
1970 werkzaam als kerkhistoricus en -documentalist. In die hoeda-
nigheid speelde hij een belangrijke rol in de verwerving van oor-
spronkelijke documenten die van historische waarde voor de kerk 
zijn. Een van die documenten was een met de hand geschreven 
en ondertekend getuigenis van David Whitmer, een van de drie 
getuigen van het Boek van Mormon. President Smith had ook het 
voorrecht om een met de hand geschreven getuigenis van Oliver 
Cowdery, eveneens een van de drie getuigen van het Boek van 
Mormon, in zijn handen te houden. Na deze twee documenten te 
hebben overgeschreven, heeft president Smith ze in minstens twee 
toespraken openbaar gemaakt — eerst in maart 1939 en nogmaals 
in 1956, in de algemene oktoberconferentie van de kerk.

Hoewel president Smith van mening was dat deze schriftelijke 
getuigenissen belangrijk genoeg waren om die voor te lezen, sprak 
hij vaker over een ander getuigenis van het Boek van Mormon, 
namelijk zijn eigen, dat hij lang voordat hij in het kantoor van de 
kerkhistoricus ging werken, had ontvangen. Hij heeft daarover 
gezegd: ‘Ik begon het Boek van Mormon te lezen voordat ik oud 
genoeg was om diaken te zijn en dat ben ik blijven doen. Ik weet 
dat het waar is.’ 1 ‘Ik heb het heel vaak gelezen’, vertelde hij aan 
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een engel laat de gouden platen aan oliver cowdery en david Whitmer 
zien, twee van de drie getuigen, terwijl Joseph Smith toekijkt. de engel 

heeft de platen later ook aan martin harris, de derde getuige, laten zien.
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de heiligen der laatste dagen. ‘Ik heb het echter niet vaak genoeg 
gelezen. Het bevat waarheden die ik nog niet gevonden en geleerd 
heb, want ik beheers het niet tot in de finesse, maar ik weet dat 
het waar is.’ 2

President Smith wilde met zijn getuigenis van het Boek van 
Mormon anderen stimuleren om hun eigen getuigenis te krijgen. 
Hij verklaarde: ‘Ik geef u mijn getuigenis dat de Heer mij, door 
de openbaringen die ik heb ontvangen, heel duidelijk heeft laten 
weten — en velen hier aanwezig kunnen hetzelfde zeggen — dat 
die dingen waar zijn. En die kennis is weggelegd voor eenieder die 
het onder gebed leest om te weten of het boek wel of niet waar is. 
Dat getuigenis zal hij krijgen op grond van de belofte die Moroni 
in het boek doet — Moroni, de profeet die de kroniek lang geleden 
heeft verborgen om in de bedeling van de volheid der tijden uit de 
aarde voort te komen.’ 3

Leringen van Joseph Fielding Smith
1

Het Boek van Mormon is een heilige kroniek, die het 
eeuwige evangelie bevat en getuigt van Jezus Christus.

Het Boek van Mormon is een gewijde geschiedenis van de oude 
bewoners van het Amerikaanse continent. Het bevat de voorspel-
lingen van hun profeten, de geboden die zij van God kregen, en 
de geschiedenis en het lot van die oude volken. Het is Ameri-
kaanse Schriftuur, net zo heilig en geïnspireerd als de Bijbel, die 
de gewijde kronieken van het Hebreeuwse volk op het oostelijk 
halfrond bevat.4

De Nephitische profeten smeekten in ernstig gebed dat hun 
geschriften bewaard mochten blijven en in de laatste dagen moch-
ten voortkomen om als het ware uit de doden te spreken en tot het 
overblijfsel van Lehi te getuigen, en ook tot de Joden en andere 
volken, dat God aan hen de volheid van het evangelie had geopen-
baard. Hun diepste verlangen was dat de mensen in deze laat-
ste dagen tot bekering en geloof in God zouden komen door het 
getuigenis dat eeuwen daarvoor aan die Nephitische profeten was 
gegeven. We leren in feite uit het Boek van Mormon dat dit het 
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hoofddoel van het Boek van Mormon is, zoals in zoveel passages 
in het boek te lezen valt. […]

De Heer heeft er bij de Nephitische profeten geen twijfel over 
laten bestaan dat hun geschiedenis en profetieën bewaard zouden 
blijven om in de laatste dagen als getuige van Jezus Christus te 
verschijnen en zijn evangelie onder de mensen te vestigen. Nephi 
profeteerde tot de andere volken en de Joden van deze tijd en liet 
zijn getuigenis op een duidelijke en veelzeggende manier aan hen 
na. (2 Nephi 33.) Moroni deed hetzelfde. (Moroni 10:24–34.)5

Nephi, een van de eerste profeten van de Israëlitische kolonie, 
voorspelde bijna zeshonderd jaar vóór het christelijke tijdperk dat 
de tijd waarin de platen met de geschiedenis van zijn volk zich uit 
het stof zouden openbaren een tijd zou zijn waarin men ‘de macht 
Gods, de Heilige Israëls’ zou verloochenen. In die tijd zou men zeg-
gen: ‘Luistert naar ons en hoort ons voorschrift aan; want zie, er is 
heden geen God, want de Heer en Verlosser heeft zijn werk gedaan, 
en Hij heeft zijn macht aan de mensen gegeven.’ [2 Nephi 28:5.] En 
als ze over nieuwe Schriftuur met de geschiedenis van de volken 
van dit westelijke halfrond horen, zouden velen van hen zeggen: 
‘Een Bijbel! Een Bijbel! Wij hebben een Bijbel en er kan niet nog 
méér Bijbel zijn.’ [2 Nephi 29:3.]

[…] Die nieuwe Schriftuur zou een getuige zijn, niet alleen van 
Christus en van het eeuwige evangelie, maar ook van de Joodse 
Schriftuur, de Bijbel. Die twee kronieken zouden — volgens de 
profetie van Nephi, van zijn vader, en ook van Jozef, de zoon van 
Israël — één worden en getuigenis afleggen van het eeuwige evan-
gelie [zie 2 Nephi 3:11–13; 29:10–14]. En die rol van getuige vervul-
len deze kronieken in deze tijd: zij getuigen van de waarheid tot 
veroordeling van eenieder die de leringen daarin verwerpt.6

Ik weet dat Joseph Smith het Boek van Mormon door de gave 
en macht Gods heeft vertaald en dat het verschenen is ‘ter overtui-
ging van de Joden en de andere volken dat Jezus de Christus is, de 
Eeuwige God, die Zich aan alle natiën openbaart.’ [Titelblad van 
het Boek van Mormon.] 7



h o o F d S t u k  9

139

2
Overeenkomstig de wet van getuigen liet 
de Heer verschillende mannen als getuige 

van het Boek van Mormon optreden.

Er is een wet, welomschreven in de Schrift, die verband houdt 
met de benoeming van getuigen en hun getuigenis. De Heer heeft 
zich altijd aan die wet gehouden als Hij de mensen nieuwe open-
baring schonk.8

Die wet [de wet van getuigen] is al eeuwen onveranderd en onbe-
twistbaar van kracht. Als we volledige kronieken uit alle tijden in 
handen hadden, zouden we zien dat de Heer, als Hij een nieuwe 
bedeling inluidde, altijd meerdere getuigen van Hem liet getuigen. 
Paulus schrijft dan ook aan de Korintiërs: ‘Op de verklaring van twee 
getuigen of van drie zal iedere zaak vaststaan.” [2 Korinthiërs 13:1.] 9

In verband met de verschijning van het Boek van Mormon liet 
de Heer weten dat Hij van getuigen gebruik zou maken. Er moes-
ten drie getuigen zijn die een bijzondere verklaring aan de wereld 
zouden afleggen. Hij zei daarover:

‘En er is geen ander die het zal bekijken, uitgezonderd enkelen 
naar de wil van God, om aan de mensenkinderen te getuigen van 
zijn woord; want de Here God heeft gezegd dat de woorden der 
getrouwen als het ware uit de doden zouden spreken.

‘Daarom zal de Here God ertoe overgaan de woorden van het 
boek tevoorschijn te brengen; en in de mond van zoveel getuigen 
als Hem goeddunkt, zal Hij zijn woord doen vaststaan; en wee hem 
die het woord Gods verwerpt!’ (2 Nephi 27:13–14.)10

De drie mannen die specifiek als getuige van de goddelijke oor-
sprong van het Boek van Mormon werden geroepen, waren Oliver 
Cowdery, David Whitmer en Martin Harris. […] Zij kenden Joseph 
Smith en waren nauw betrokken bij de totstandkoming van dit 
wonderbare werk in deze bedeling. […]

Zij getuigden dat er een engel Gods aan hen was verschenen 
die hun de gouden platen had laten zien, waarop de tekst voor het 
Boek van Mormon stond, en die hun aanwijzingen had gegeven. 
Ze zagen de graveersels op de platen terwijl de engel de bladen 
een voor een omsloeg. Zij hoorden de stem van God, die uit de 
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hemelen verklaarde dat de tekst op de platen met de gave en de 
macht Gods was vertaald. En God gebood hen tot de hele wereld 
van het boek te getuigen. Deze drie getuigen bleven ondanks 
tegenspoed, vervolging en de lotgevallen van het leven vierkant 
achter hun getuigenis staan. Zij konden niet ontkennen dat ze in het 
bijzijn van een engel de platen hadden gezien en de stem van God 
hadden gehoord die vanuit de hemelen tot hen had gesproken.

Er waren acht andere getuigen aan wie Joseph Smith de pla-
ten heeft getoond. Zij hebben de platen in handen gehad en de 
graveersels erop zorgvuldig onderzocht. Hun getuigenis is ook 
wereldkundig gemaakt en staat in elk exemplaar van het Boek van 

Joseph Smith toont de gouden platen aan de acht getuigen.
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Mormon. Alle acht die mannen zijn tot aan hun dood trouw geble-
ven aan dit getuigenis.

Deze twaalf getuigen [inclusief Joseph Smith] — van wie vier 
engelen en hemelse visioenen zagen en acht de platen die Joseph 
Smith aan hen voorlegde — was alles wat de Heer, naar het lijkt, 
noodzakelijk achtte om de waarheid van het Boek van Mormon te 
bekrachtigen, zoals Hij bij monde van Nephi had beloofd te doen. 
‘En wee hem die het woord Gods verwerpt!’ Het getuigenis van die 
mannen voldoet meer dan genoeg aan de wet.11

Joseph Smith […] was alleen toen hij het eerste visioen ontving. 
Hij was alleen toen Moroni met een boodschap verscheen. Hij was 
alleen toen hij de platen in ontvangst nam. Daarna stond hij er 
echter niet meer alleen voor. De Heer riep andere getuigen. Groot-
moeder Smith [ Joseph Smiths moeder, Lucy Mack Smith] schrijft in 
haar geschiedenis dat de profeet Joseph bij thuiskomst huilde van 
geluk, omdat de getuigen onder leiding van een engel Gods de 
platen hadden gezien. Hij zei: ‘De last is van mijn schouders en ik 
sta er niet meer alleen voor.’ 12

3
De drie getuigen zijn trouw gebleven aan hun 

getuigenis van het Boek van Mormon.

Alle drie vervreemden ze van de kerk en verlieten haar. Oliver 
Cowdery en Martin Harris zijn nederig in de schoot van de kerk 
teruggekeerd en zijn als goed lid van de kerk gestorven. David 
Whitmer is nooit naar de kerk teruggekomen. Maar ieder van die 
drie mannen heeft het getuigenis dat hij aan de wereld heeft gege-
gen, en dat in elk exemplaar van het Boek van Mormon is opgeno-
men, nooit ontkend.13

Dit is het getuigenis van David Whitmer, dat hij op 19 maart 
1881 in Richmond (Missouri, VS) heeft afgelegd. Het is een afschrift 
van het oorspronkelijke document, dat op dezelfde datum in de 
Richmond Conservator is verschenen.

‘Aan alle natiën, geslachten, talen en volken tot wie dit geschrift 
zal komen —
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‘Naar verluidt zou ik afgelopen zomer in een gesprek met John 
Murphy uit Polo [Caldwell County (Missouri)] mijn getuigenis als een 
van de drie getuigen van het Boek van Mormon hebben ontkend.

‘Teneinde hem, zo hij het toen niet begrepen heeft, duidelijk te 
maken, en de wereld de echte waarheid te vertellen, wens ik nu, 
terwijl ik mij in de nadagen van mijn leven bevind, in de vreze Gods 
deze verklaring openbaar te maken:

‘Dat ik, als een van de drie getuigen, nooit en te nimmer het 
getuigenis, geheel of gedeeltelijk, heb ontkend, dat al zo lang voor 
in dat boek verschijnt.

‘Wie mij het beste kennen, weten dat ik altijd bij mijn getuigenis 
ben gebleven. Daarom wil ik nu, om te voorkomen dat iemand 
bedrogen uitkomt of zou twijfelen aan mijn huidige standpunt over 
deze zaak, opnieuw de waarheid van al mijn verklaringen bevesti-
gen, die ik toen heb gedaan en die toen zijn gepubliceerd.’ 14

Nu wil ik iets zeggen over Martin Harris. […] Hoewel hij nooit 
zijn getuigenis van het Boek van Mormon heeft ontkend, was hij 
wel lange tijd ontstemd over de kerk. Maar enige tijd nadat de hei-
ligen in Utah waren aangekomen, gingen enkele goede broeders 
naar hem op zoek, vonden hem, veranderden hem van gedachten 
en brachten hem terug. Hij kwam naar Utah, liet zich herdopen, 
en woonde hier een aantal jaren. Hij ging de nederzettingen af om 
over zijn getuigenis te vertellen. Hij is hier gestorven en [in Clark-
ston (Utah)] begraven.

En dan komen we bij Oliver Cowdery. Hoe is het Oliver Cowdery 
vergaan, de belangrijkste van de drie, die zo vaak aan de zijde van 
Joseph Smith was als er engelen verschenen en sleutels werden 
hersteld? Hoe zit het met hem? Hij verliet de kerk en raakte heel 
verbitterd. Hij heeft echter nooit zijn getuigenis ontkend. Sommi-
gen zeggen van wel, maar dat is niet zo. Hij is zijn getuigenis altijd 
trouw gebleven. […]

[…] Toen de heiligen uit Nauvoo waren verdreven en zich op de 
vlakten bevonden, toen alles er heel donker voor hen uitzag (vol-
gens Sidney Rigdon gingen ze hun ondergang tegemoet en was er 
geen hoop voor hen; en de dagbladen schreven dat ze het niet zou-
den overleven!), onder die omstandigheden, vroeg Oliver Cowdery 
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[…] of hij in de kerk mocht terugkeren. […] Hij kwam terug en was 
zich aan het voorbereiden op een zending in Groot-Brittannië toen 
hij ziek werd en overleed. Hij stierf bij David Whitmer thuis terwijl 
hij zijn getuigenis van de waarheid gaf.15

4
Ieder lid van de kerk kan een getuige 

van het Boek van Mormon zijn.

Dit zijn niet alle getuigen van de goddelijke zending van Joseph 
Smith of van de waarheid van het Boek van Mormon. In het Boek 
van Mormon staat de belofte dat allen die verlangen te weten of 
het waar is en het woord Gods bevat dat te weten kunnen komen 
door er met een oprecht hart, met een eerlijke bedoeling en met 
geloof in Christus om te vragen. Want Hij zal het hun door de 
macht van de Heilige Geest openbaren [zie Moroni 10:3–5]. Er 
zijn honderdduizenden mensen die deze belofte hebben getoetst 
en die in alle oprechtheid kunnen zeggen dat ze een bevestiging 
hebben ontvangen.16

‘er gaat van dit boek, indien men het oprecht en vergezeld van gebed 
leest, een bezieling en een gevoel van vrede, vreugde en voldoening uit.’
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Ik ben er net zo zeker van dat dit Boek van Mormon, waaruit ik 
net heb voorgelezen, het woord van God is en tot ons is gekomen 
zoals Joseph Smith heeft gezegd dat het tot ons is gekomen, als ik 
er zeker van ben dat ik hier vandaag voor u sta en u in de ogen 
kijk. Iedere ziel op aarde met voldoende verstandelijke vermogens 
kan die waarheid voor zichzelf weten. Hoe kan hij dat weten? Het 
enige wat hij hoeft te doen is het advies van de Heer aan de Joden 
op te volgen, dat wie de wil van de Vader doet, zal weten of de leer 
van God kwam of dat Hij uit Zichzelf sprak [zie Johannes 7:17]. Ik 
getuig aan de hele wereld dat dit boek waar is. […]

Ik weet dat het getuigenis van deze [drie] getuigen, dat in elk 
exemplaar van het Boek van Mormon staat, waar is. Zij hebben een 
engel van God gezien die tegen hen zei dat de kroniek zoals die 
vertaald was, correct was. Hun getuigenis dat God uit de hemelen 
had gesproken en hun gebood dat in de wereld bekend te maken, is 
waar. Er is niemand die dat getuigenis niet kan ontvangen. Hij hoeft 
het boek slechts onder gebed en in geloof te lezen, met het ver-
langen de waarheid te weten, zoals Moroni door openbaring heeft 
verklaard. Dan zal hij weten dat de herstelling van deze Schriftuur, 
afkomstig van de oude inwoners van dit continent, waarheid is.17

Ik denk dat een lid van deze kerk niet tevreden kan zijn als hij 
of zij het Boek van Mormon niet telkens opnieuw leest en zorgvul-
dig overweegt, zodat hij of zij kan getuigen dat het werkelijk een 
kroniek is waar de inspiratie van de Almachtige op rust en dat haar 
geschiedenis waar is. […]

[…] Geen lid van de kerk kan de goedkeuring van God wegdra-
gen, tenzij hij of zij het Boek van Mormon ernstig en zorgvuldig 
leest.18

Als u in het Boek van Mormon leest, weet u dat u de waarheid 
leest. Waarom? Omdat God mannen gebood de gebeurtenissen die 
plaatshadden meteen op te schrijven. Hij schonk ze daartoe wijs-
heid en inspiratie. Aldus werden de kronieken geschreven door 
mannen die in God geloofden. Die kronieken zijn dus nooit in 
de handen van afvalligen geweest. Ze waren in de handen van 
geschiedschrijvers die werden gedreven door de Heilige Geest. We 
weten dat wat ze hebben opgeschreven waar is, omdat de Heer zijn 
zegel eraan heeft gehecht [zie LV 17:6].19



h o o F d S t u k  9

145

5
Als we oprecht en met een gebed in ons hart 

in het Boek van Mormon blijven lezen, zal 
het ons steeds meer voor zich innemen.

Iedereen die het Boek van Mormon oprecht leest, wordt getrof-
fen door de geïnspireerde inhoud van het boek. […] Er gaat van dit 
boek, indien men het oprecht en vergezeld van gebed leest, een 
bezieling en een gevoel van vrede, vreugde en voldoening uit.20

Ik raak terwijl ik erin lees steeds meer onder de indruk van de 
heiligheid van [het Boek van Mormon], van de boodschap die het 
bevat ter verdediging van de zending van de Heer Jezus Christus 
en het evangelie, dat in de bedeling van de volheid der tijden tot 
heil van de mens is hersteld. Deze kroniek neemt mij met de dag 
steeds meer voor zich in, doordat ik zie hoe de profetieën van deze 
profeten in vervulling gaan. Die uit de doden en uit het stof tot de 
naties van de aarde spreken, ze tot bekering roepen en oproepen 
in Christus te geloven.21

Ideeën voor studie en onderwijs

Vragen
•	 President	Smith	zegt	dat	hij	het	Boek	van	Mormon	niet	genoeg	

heeft gelezen (zie ‘Uit het leven van Joseph Fielding Smith’.) Wat 
kunnen wij van die opmerking leren?

•	 In	paragraaf	1	van	dit	hoofdstuk	gaat	president	Smith	in	op	de	
doelen van het Boek van Mormon. Hoe heeft u die doelen in uw 
leven in vervulling zien gaan?

•	 Hoewel	Oliver	Cowdery,	Martin	Harris	en	David	Whitmer	de	kerk	
de rug toekeerden, heeft niet een van hen zijn getuigenis van het 
Boek van Mormon ontkend (zie paragrafen 2 en 3). Waarom is 
dat van belang in het licht van hun getuigenis?

•	 President	Smith	zegt	dat	alle	mensen	een	getuige	van	het	Boek	
van Mormon kunnen zijn (zie paragraaf 4). Hoe hebt u een getui-
genis van het boek gekregen? Wat kunt u doen om dit getuigenis 
aan anderen te geven?
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•	 Ten	aanzien	van	het	Boek	van	Mormon	zegt	president	Smith:	
‘Deze kroniek neemt mij met de dag steeds meer voor zich in’ 
(paragraaf 5). Hoe hebt u dat in uw leven zien gebeuren? Wat 
kan iemand doen om zijn of haar getuigenis van het Boek van 
Mormon te versterken?

Relevante Schriftteksten
1 Nephi 6:3–5; 2 Nephi 29:7–8; Jakob 4:1–4; Enos 1:13; LV 20:8–12

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 roe-
ping [1999], p. 45.)

Noten
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Ware kennis opdoen

‘Van ons als lid van de kerk wordt vereist dat we 
bekend raken met wat de Heer heeft geopenbaard, 
opdat we niet worden misleid. […] Hoe kunnen we 
in de waarheid wandelen als we die niet kennen?’

Uit het leven van Joseph Fielding Smith

Toen Joseph Fielding Smith acht jaar was, kreeg hij van zijn vader 
een exemplaar van het Boek van Mormon met het verzoek het te 
lezen. ‘Ik ontving deze Nephitische kroniek dankbaar’, zou hij zich 
later herinneren, ‘en legde mij toe op de taak die ik had gekregen.’ 
Zijn voorliefde voor het boek gaf hem de motivatie om zijn karwei-
tjes snel af te maken en soms zelfs een honkbalwedstrijd voortijdig 
te verlaten, zodat hij op een stil plekje kon gaan zitten lezen. In 
minder dan twee jaar na het boek van zijn vader te hebben gekre-
gen, las hij het twee keer. Over die leestaak zei hij later: ‘Er zijn 
bepaalde teksten die in mijn verstand zijn verankerd en die ik nooit 
ben vergeten.’ 1 Hij las ook andere boeken. ‘Ik las de boeken die in 
die tijd voor de jeugdwerkkinderen en voor de zondagsschoolkin-
deren waren geschreven’, zei hij, ‘en had doorgaans mijn neus in 
een boek als ik thuis was. […] Later las ik de geschiedenis van de 
kerk die in de Millennial Star stond. Ik las ook de Bijbel, het Boek 
van Mormon, de Parel van grote waarde, de Leer en Verbonden, en 
andere boeken die ik in handen kreeg.’ 2

President Smith bleef zijn hele leven naar evangeliekennis hon-
geren. De evangeliewaarheden die hij leerde, gaf hij door aan ande-
ren en verdedigde ze zo nodig. Drie jaar nadat hij tot apostel was 
geordend, kreeg hij een priesterschapszegen die de volgende raad 
bevatte: ‘U bent, meer dan uw leeftijdgenoten, gezegend met het 
vermogen om de waarheidsbeginselen te begrijpen, te analyseren 
en te verdedigen. De tijd zal komen dat u de kennis die u hebt 
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opgedaan kunt gebruiken om u te verdedigen tegen wie de bewij-
zen van de goddelijke zending van de profeet Joseph willen ver-
nietigen. U zult daarbij nooit verslagen worden, want de lichtstralen 
van de Geest zullen uw hart beschijnen, zo zacht als de dauw uit 
de hemel neerdaalt, en Hij zal vele waarheden over dit werk aan u 
ontvouwen.’ 3 Deze profetische woorden vonden vervulling in zijn 
leven. Als evangeliekenner, leraar en schrijver werkte hij ijverig om 
de leer van het eeuwig heil uit te leggen en te verdedigen. Presi-
dent Heber J. Grant noemde hem eens het ‘meest geverseerd in de 
Schriften’ onder de algemene autoriteiten.4

Tegen het einde van zijn leven sprak president Smith vaak over 
de zegeningen die hem door zijn evangeliestudie ten deel waren 
gevallen.

‘Mijn hele leven heb ik de evangeliebeginselen bestudeerd en 
overpeinsd, en de wetten van de Heer zo goed mogelijk nageleefd. 
Het gevolg daarvan is dat ik niet alleen grote liefde voor Hem en 
zijn werk voel, maar ook voor iedereen die dat op aarde probeert 
te vestigen.’ 5

‘Mijn hele leven heb ik de Schriften bestudeerd en mij daarbij 
verlaten op de leiding van de Geest van God om hun ware bete-
kenis te doorgronden. De Heer heeft mij gezegend en ik verheug 
mij in de kennis die Hij mij heeft gegeven en in het voorrecht dat 
mij was en is gegeven om in zijn heilsbeginselen te onderwijzen.’ 6

Leringen van Joseph Fielding Smith
1

We dienen in veel disciplines ware kennis op te doen, 
maar de allerbelangrijkste kennis is evangeliekennis.

Wij geloven in onderwijs. Als volk hebben we ons altijd op 
onderwijs in vele disciplines toegelegd en als kerk hebben we 
veel geld besteed en aanzienlijke offers gebracht om onze leden 
onderwijskansen te geven, vooral in deze tijd van wetenschappelijk 
onderzoek en wetenschappelijke ontwikkelingen. We vinden dat 
onze jongeren zoveel mogelijk onderwijs en technische vorming 
moeten krijgen als gewenst en wijs is.
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Maar we vinden ook dat deze wereldlijke kennisvorming dient 
te worden gecombineerd met geestelijke kennisvorming. Het is 
belangrijker, wel duizend keer belangrijker, om kennis over God en 
zijn wetten te hebben, zodat we datgene kunnen doen wat ons heil 
zal brengen, dan het is om alle wereldlijke kennis tot ons te nemen.7

Iedereen behoort elke dag iets nieuws te leren. U bent allemaal 
leergierig en in vele disciplines probeert u ware kennis op te doen. 
Ik hoop oprecht dat u het meest naar geestelijke kennis zoekt, want 
daarmee kunnen we ons heil veiligstellen en de vooruitgang maken 
die ons het eeuwige leven in het koninkrijk van onze Vader brengt.

Er is geen belangrijker kennis dan evangeliekennis. Het is kennis 
over God en zijn wetten, over wat een mens moet doen om zijn 
eeuwig heil met vrees en beven voor Gods aangezicht uit te werken 
[zie Filipenzen 2:12; Mormon 9:27].8

Niet alle waarheid is even waardevol of belangrijk. Sommige 
waarheden zijn belangrijker dan andere. De grootste waarheid, of 
de grootste waarheden, vinden we terug in de kernbeginselen van 
het evangelie van Jezus Christus. Ten eerste dat Jezus Christus de 
Zoon van God is, de Verlosser van de wereld, die in de wereld is 
gekomen om ons eeuwig leven te geven. Die waarheid dienen we 
te weten. Het is veel belangrijker om te weten dat Jezus Christus 
onze Verlosser is en dat Hij ons de beginselen van het eeuwige 
leven heeft gegeven, dan al het andere dat we in seculier onder-
wijs leren.9

De filosofieën en wijsheden van de wereld hebben niets te bete-
kenen, tenzij ze zich conformeren aan het geopenbaarde woord van 
God. Elke leer, of die nu uit godsdienstige, wetenschappelijke of 
filosofische hoek komt, of welke hoek ook, zal in gebreke blijven 
als zij in conflict is met het geopenbaarde woord van God. Zij kan 
plausibel klinken. Zij kan op een dusdanig aansprekende manier 
verwoord worden dat u er geen speld tussen krijgt. Zij kan gestoeld 
lijken op bewijzen die u niet kunt weerleggen, maar alles wat u 
hoeft te doen is geduldig te wachten. De tijd zal het leren. U zult 
ontdekken dat alle leerstellingen en beginselen die niet stroken met 
het woord van de Heer tot zijn profeten — hoezeer mensen er ook 
in mogen geloven — zullen vergaan. Noch hoeven we het woord 
van de Heer uit zijn verband te rukken om het op die theorieën en 
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leringen af te stemmen. Het woord van de Heer zal niet onvervuld 
voorbijgaan, maar die verkeerde leerstellingen en theorieën zullen 
alle vergaan. Alleen de waarheid, en de waarheid alleen, zal over-
blijven. Al het andere zal vergaan.10

2
De Heer heeft ons geboden de Schriften te onderzoeken.

De Heer heeft de leden van de kerk in deze tijd geboden om 
Hem door gebed, geloof en studie te zoeken. Ons is bevolen om 
de geboden die in de Leer en Verbonden, het Boek van Mormon 
en alle andere Schriftuur staan te bestuderen, met de belofte dat 
‘welk niveau van intelligentie wij in dit leven ook bereiken, [het] 
in de opstanding […] met ons [zal] herrijzen. En als iemand in dit 
leven, door zijn ijver en gehoorzaamheid, meer kennis en intelli-
gentie verkrijgt dan een ander, zal hij daar in die mate voordeel bij 
hebben in de toekomende wereld.’ [LV 130:18–19.] […] De Heiland 
heeft tegen de Joden gezegd: ‘Gij onderzoekt de Schriften, want gij 

‘en gij zult de waarheid verstaan, en de waarheid 
zal u vrijmaken’ ( Johannes 8:32).
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meent daarin eeuwig leven te hebben, en deze zijn het, welke van 
Mij getuigen.’ [ Johannes 5:39.] Hoeveel leden van de kerk menen 
niet hetzelfde, maar bereiden zich daar door studie en geloof niet 
op voor? 11

Het lijkt mij dat een lid van de kerk niet op zijn lauweren kan 
rusten en niet een zuiver geweten kan hebben zonder dat het door 
studie en geloof kennis heeft gekregen van de standaardwerken van 
de kerk. Die zijn van onschatbare waarde. De wereld drijft er de 
spot mee, maar door de leringen die erin staan, komen we dichter 
tot God, krijgen we een beter begrip van onze hemelse Vader en 
Jezus Christus, raken we meer met Hen vertrouwd, en krijgen we 
meer kennis van het heerlijke heilsplan dat Zij ons en de wereld 
hebben gegeven.12

De oude profeten die onze tijd zagen, hebben zich niet zozeer 
tot het volk in hun tijd gericht, maar meer tot de mensen die in de 
dagen leven, waarover deze profetieën spreken.13

Ik zeg u, broeders en zusters, dat u alleen de geboden van God 
kunt onderhouden en in oprechtheid kunt wandelen als u weet 
wat die inhouden. De Heer gebiedt u de Schriften te onderzoeken, 
want wat er in staat is waar en zal in vervulling gaan [zie LV 1:37]. 
[…] Onderzoek de Schriften; raak bekend met datgene wat de Heer 
voor uw heil, het heil van uw gezin en het heil van de wereld heeft 
geopenbaard.14

3
Wij hebben de gebiedende plicht om naar de 
ware boodschap te luisteren die de Heer nu 

aan zijn dienstknechten openbaart.

We zullen niet worden misleid als we naar de woorden van de 
Heer luisteren; zelfstandig studeren en kennis opdoen uit het Boek 
van Mormon, de Bijbel, de Leer en Verbonden, de Parel van grote 
waarde en uit de instructies die wij van tijd tot tijd van de autoritei-
ten van de kerk krijgen; de wil van de Heer doen; en onze gebeden 
en verbonden met Hem niet vergeten.15

In het negende geloofsartikel staat: ‘Wij geloven alles wat God 
heeft geopenbaard, alles wat Hij nu openbaart, en wij geloven dat 
Hij nog vele grote en belangrijke dingen aangaande het koninkrijk 
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Gods zal openbaren.’ Derhalve is het noodzakelijk dat we begrip 
hebben van alles wat Hij heeft geopenbaard en wat Hij nu open-
baart; anders kunnen we niet zijn werk doen en weten we niet wat 
zijn wil voor ons is, want die begrijpen we dan niet.16

De heiligen der laatste dagen behoren vertrouwen in hun lei-
ders te hebben en de leringen van de autoriteiten van de kerk na 
te leven, want die spreken met de stem van profetie en inspiratie. 
De Heer heeft in de allereerste afdeling van de Leer en Verbonden 
verklaard dat het geen verschil maakt of Hij door zijn eigen stem of 
door de stem van zijn dienstknechten spreekt [zie LV 1:38]. Vandaar 
dat het net zozeer een verplichting is, en net zo bindend voor ons, 
om te luisteren naar de stem van de president van de kerk of naar 
de stem van de ouderlingen Israëls die de waarheid verkondigen, 
als het zou zijn [als] de Heer een engel uit de hemel stuurde of zelf 
kwam om Zich over deze zaken uit te spreken.17

4
We leren de evangeliewaarheden door 

studie, geloof en gehoorzaamheid, alsmede 
door de leiding van de Heilige Geest.

We doen er goed aan om de raad van de Heer op te volgen, die 
luidt: ‘En wie mijn woord als een schat verzamelt, zal niet worden 
verleid.’ [Matteüs naar Joseph Smith 1:37.] Zijn woord als een schat 
bewaren, is veel meer dan het alleen maar lezen. Om het als een 
schat te bewaren, moet iemand het niet alleen lezen en bestude-
ren, maar ook de geboden nederig gehoorzamen en de inspiratie 
verwerven die de Heilige Geest zal schenken.18

We horen soms deze klacht: ‘Ik heb geen tijd.’ Maar we hebben 
allemaal tijd om te lezen en te bestuderen, wat onze heilige plicht 
is. Kunnen we het niet zo plannen dat we dagelijks minimaal vijftien 
minuten aan systematische studie en overpeinzing kunnen wijden? 
Zoveel tijd is dat niet, we hebben het over een uur en 45 minuten 
per week; zeven en een half uur in dertig dagen en 91 uur en vijf-
tien minuten in een jaar. […]

Maar weinig mensen lezen te veel; de meesten van ons lezen te 
weinig. De Heer heeft gezegd: ‘En omdat niet allen geloof hebben, 
moet gij ijverig woorden van wijsheid zoeken en ze elkaar leren; 
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ja, put woorden van wijsheid uit de beste boeken; zoekt kennis, ja, 
door studie en ook door geloof.’ [LV 88:118; 109:7.] 19

Van ons wordt verwacht dat we zoveel mogelijk leren door te 
onderzoeken en te analyseren. Maar er zijn grenzen aan wat we 
door studie en redenering kunnen leren. Hetgeen van God komt, 
kan ons alleen door de Geest Gods worden geleerd. We moeten 
kennis krijgen door geloof.20

De mensen kunnen uiteraard heel veel onderzoeken, bestuderen 
en leren; ze kunnen heel veel informatie tot zich nemen, maar ze 
zullen nooit de volledige waarheid kennen […] tenzij ze zich door 
de Geest van waarheid, de Heilige Geest, laten leiden en de gebo-
den van God onderhouden.21

Waar geloof gekoppeld aan ware ootmoed zal mensen kennis 
van de waarheid brengen. Er is geen goede reden waarom men-
sen niet de waarheid die hen vrijmaakt zouden kennen. Er is geen 
goede reden waarom alle mensen niet het licht van de waarheid 
zouden kunnen ontdekken en niet zouden kunnen weten of de 
Heer weer in deze laatste dagen heeft gesproken. Paulus heeft ver-
klaard dat mensen ‘de Heere zouden [moeten] zoeken, of zij Hem 
misschien al tastend zouden mogen vinden, hoewel Hij niet ver 
is van ieder van ons.’ [Handelingen 17:27, HSV.] Zelfs te midden 
van de geloofsarmoede en de geestelijke duisternis die de aarde 
bedekken, is de arm van de Heer niet verkort. Hij zal de oprechte 
smeekbede van de eerlijke zoeker naar waarheid horen; en nie-
mand hoeft zonder kennis van de goddelijke waarheid te gaan en 
niet te weten waar de Kerk van Jezus Christus zich bevindt. Alles 
wat iemand nodig heeft, is nederig geloof en een verslagen geest, 
gekoppeld aan het voornemen om in het licht te wandelen. Dan 
zal de Heer dat aan hem openbaren.22

We kunnen alle waarheid kennen; we zijn niet aan ons lot over-
gelaten. De Heer heeft het voor iedereen mogelijk gemaakt om 
tot ware kennis te komen, waarvoor we wel [zijn] wetten in acht 
moeten nemen en de leiding van zijn Heilige Geest moeten vol-
gen. De Geest wil ons, mits we aan de wet voldoen, doelgericht 
onderwijzen, zodat we de waarheid die ons vrijmaakt leren kennen 
[zie Johannes 8:32].23
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5
Als we in harmonie met de waarheid leven, 

vergroot de Heer ons licht en inzicht.

Van ons als lid van de kerk wordt vereist dat we bekend raken 
met wat de Heer heeft geopenbaard opdat we niet worden misleid. 
Hoe kunnen we in de waarheid wandelen als we die niet kennen? 24

Ons enige doel in verband met de heilswaarheden is vast te stel-
len wat de Heer heeft geopenbaard en dat te geloven en ernaar 
te handelen.25

Als we acht slaan op de geest van licht, de geest van waarheid, 
de geest die in de openbaringen van God is uitgelegd; als we, door 
de geest van gebed en ootmoed, de leiding van de Heilige Geest 
zoeken, zal de Heer ons licht en ons begrip vergroten. Dan zullen 
we de geest van onderscheid hebben, de waarheid begrijpen, ver-
keerde leer onderkennen en niet misleid worden.

‘laten we [de] Schriften onderzoeken, laten we ons op 
de hoogte stellen van wat de heer heeft geopenbaard, 

laten we in harmonie met zijn waarheid leven.’
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Wie zijn het die in deze kerk worden misleid? Niet wie getrouw 
zijn plicht vervult; niet wie zich op de hoogte heeft gesteld van het 
woord Gods; niet wie zich aan de geboden houdt die in de openba-
ringen staan. Maar wel wie de waarheid niet kent, wie in geestelijke 
duisternis is, wie de beginselen van het evangelie niet doorgrondt 
en begrijpt. Die man zal worden misleid. En als er valse geesten 
onder ons komen, zal het hem niet lukken om onderscheid tussen 
licht en duisternis te maken.

Maar als we in het licht van de openbaringen Gods wandelen, 
als we acht slaan op de raad die we krijgen van de mannen die in 
de raden van de kerk zitting hebben en die bevoegd zijn om ons te 
instrueren, zullen we niet worden misleid.26

Laten we [de] Schriften onderzoeken, laten we ons op de hoogte 
stellen van wat de Heer heeft geopenbaard en laten we in harmo-
nie met zijn waarheid leven. Dan zullen we niet worden misleid, 
maar de kracht hebben om kwaad en verleiding te weerstaan. Ons 
verstand zal worden verlicht, we zullen de waarheid begrijpen en 
haar van dwaling scheiden.27

Als er een leer of een beginsel in de kerk is dat we niet begrijpen, 
moeten we in gebed knielen. Laten we in de geest van gebed, in 
de geest van ootmoed, tot de Heer gaan en Hem vragen of Hij ons 
verstand wil verlichten, zodat we inzicht krijgen.28

‘Hetgeen van God is, is licht; en wie licht ontvangt en in God 
blijft’ — dat is de kern van de zaak — ‘ontvangt meer licht; en dat 
licht wordt steeds helderder tot de volle dag toe.’ [LV 50:24.]

Hieruit begrijpen wij dat iemand die God zoekt en zich door de 
Geest van waarheid, ofwel de Trooster, laat leiden en in God blijft, 
in kennis, licht en waarheid toeneemt, totdat hij uiteindelijk de volle 
dag van licht en waarheid bereikt.

Dat zullen we niet geheel in dit leven bereiken. Het is onmoge-
lijk om dat doel in dit korte mensenleven te bereiken. Maar wat we 
hier leren — datgene wat eeuwig is en door de Geest van waarheid 
tot ons komt — zal over het graf heen bij ons blijven. En vandaar 
zullen we, als we in God blijven, verdergaan en licht en waarheid 
ontvangen, totdat we uiteindelijk die volle dag bereiken.29
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Deze belofte is aan allen gedaan die het licht van de waarheid 
ontvangen en — door studie en gehoorzaamheid — met het evan-
gelie vertrouwd raken: ze zullen regel op regel ontvangen, gebod 
op gebod, hier wat en daar wat, totdat ze de volle waarheid in hun 
bezit hebben. Zelfs de verborgenheden van het koninkrijk zullen 
aan hen worden bekendgemaakt, ‘want eenieder die vraagt, ont-
vangt; en hij die zoekt, vindt; en voor hem die klopt, zal worden 
opengedaan.’ [Matteüs 7:8; 3 Nephi 14:8; zie ook Jesaja 28:10; LV 
76:1–10; 98:11–12.] Zij zullen erfgenamen van het eeuwig heil zijn 
en zij zullen met heerlijkheid, onsterfelijkheid en het eeuwige leven 
worden gekroond; als zoons en dochters van God zullen zij hun 
verhoging in zijn celestiale koninkrijk ingaan.30

Suggesties voor studie en onderwijs

Vragen
•	 Lees	hoe	president	Smith	aan	zijn	kennis	van	het	evangelie	is	

gekomen (zie ‘Uit het leven van Joseph Fielding Smith’) en denk 
daarna terug aan hoe u dat is vergaan. Welke zegeningen hebt 
u gekregen, doordat u de Schriften en andere evangelieleringen 
bestudeert?

•	 Wat	kunnen	we	uit	paragraaf	1	afleiden	over	de	balans	tussen	
geestelijke kennis en seculiere kennis? Hoe kunnen we gezinsle-
den en anderen helpen om geestelijke kennis voorrang te geven 
terwijl ze een opleiding volgen?

•	 Hoe	hebben	de	Schriften	u	geholpen	om	meer	met	onze	hemelse	
Vader en Jezus Christus vertrouwd te raken? (Zie paragraaf 2.) 
Bedenk wat u kunt doen om uw Schriftstudie te verbeteren.

•	 Lees	paragraaf	3	en	denk	na	over	de	zegeningen	die	u	hebt	ont-
vangen doordat u de raad van kerkleiders hebt opgevolgd. Hoe 
kunnen we de leringen van de levende profeten doorgeven aan 
ons gezin en anderen?

•	 Wat	betekent	het	voor	u	om	het	woord	van	de	Heer	als	een	schat	
te verzamelen? (Zie paragraaf 4 voor enkele ideeën.) Hoe zou 
‘dagelijks minimaal vijftien minuten aan systematische studie en 
overpeinzing […] wijden’ ons leven beïnvloeden?
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•	 Overweeg	hoe	de	raad	in	paragraaf	5	op	u	van	toepassing	is.	Hoe	
kunnen we, nu er openlijk veel verkeerde informatie circuleert, 
‘onderscheid tussen licht en duisternis […] maken’? Wat kunnen 
we doen om onze kinderen en jongeren te helpen?

Relevante Schriftteksten
Psalmen 119:105; Johannes 7:17; 2 Timoteüs 3:15–17; 2 Nephi 

4:15; 32:3; Helaman 3:29–30; LV 19:23; 84:85; 88:77–80

Onderwijstip
‘Ook als u veel mensen tegelijk lesgeeft, kunt u contact met hen 

maken. U kunt bijvoorbeeld contact maken door iedereen die de 
klas binnenkomt hartelijk te begroeten. […] Ook kunt u contact 
maken door de deelname aan de les aangenaam en veilig te maken’ 
(zie Onderwijzen — geen grotere roeping p. 35).
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toen petrus, Jakobus en Johannes het melchizedeks 
priesterschap aan Joseph Smith en oliver cowdery verleenden, 

droegen zij ook priesterschapssleutels over.
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De aan Joseph 
Smith overgedragen 

priesterschapssleutels 
respecteren

‘Ik zeg u — heel duidelijk en heel nadrukkelijk 
— dat we het heilige priesterschap bezitten. Wij 
hebben de sleutels van het koninkrijk van God 
in ons bezit. Alleen De Kerk van Jezus Christus 

van de Heiligen der Laatste Dagen heeft ze.’

Uit het leven van Joseph Fielding Smith

President Joseph Fielding Smith heeft verklaard: ‘Ik heb een vol-
maakte kennis van de goddelijke zending van de profeet Joseph 
Smith. Zonder enige twijfel weet ik dat de Heer hem heeft voorbe-
reid en hem openbaringen en geboden heeft gegeven, de heme-
len voor hem heeft geopend en hem heeft geroepen om aan het 
hoofd van deze glorierijke bedeling te staan.’ 1 President Smith com-
bineerde deze ‘volmaakte kennis’ met een grote eerbied voor de 
priesterschapssleutels die door hemelse boodschappers aan de pro-
feet Joseph zijn overgedragen. Hij heeft de mannen die de sleutels 
bezaten altijd gerespecteerd en gesteund. Ook gaf hij alle kerkleden 
de raad hetzelfde respect te tonen. Hij heeft gezegd: ‘Iedere man die 
in welke roeping ook in de kerk presideert, behoort in die roeping 
te worden gerespecteerd.’ 2

Toen Joseph Fielding Smith apostel was, besteedden het Eerste 
Presidium en het Quorum der Twaalf Apostelen op een gegeven 
moment veel tijd en aandacht aan een ingewikkelde vraag. Ouder-
ling Smith had een duidelijke mening over de kwestie en had die 
ook krachtig verwoord. Enige tijd later liep president Heber J. Grant, 
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die toen president van de kerk was, de werkkamer van ouderling 
Smith binnen. President Grant legde uit dat hij de kwestie onder 
gebed had overwogen en zich gedrongen had gevoeld de kwestie 
anders af te handelen dan ouderling Smith had geopperd. Ouder-
ling Smith ging onmiddellijk akkoord met de beslissing van pre-
sident Smith. Later verklaarde hij: ‘Wat mij betreft zal ik, als de 
president van de kerk zegt dat de Heer hem heeft geopenbaard of 
hem heeft geïnspireerd iets zo en zo te doen, hem volledig in die 
beslissing steunen.’ 3

Joseph Fielding Smith gaf die steun niet alleen aan de president 
van de kerk, maar aan al zijn priesterschapsleiders. In oktober 1962, 
bijvoorbeeld, werd Nathan Eldon Tanner als lid van het Quorum der 
Twaalf geroepen. Een jaar later werd hij als raadgever in het Eerste 
Presidium geroepen. Daardoor kwam hij in een presiderende func-
tie boven president Smith, die president van het Quorum der Twaalf 
was. President Tanner verwoordde later zijn dank voor de steun van 
president Smith: ‘Toen ik in het Eerste Presidium werd geroepen, 
toonde hij, hoewel hij het langst zittende lid van de Twaalf was en 
ruim vijftig jaar in functie was, veel respect voor mij in die functie 
en gaf mij zijn volledige steun en vertrouwen.’ 4

President Smith respecteerde ook de priesterschapsleiders in zijn 
wijk. Toen hij werkzaam was als lid van het Quorum der Twaalf 
Apostelen zei hij: ‘Ik heb het recht niet […] om een van mijn eigen 
kinderen te dopen zonder eerst te overleggen met de bisschop van 
de wijk waarvan ik deel uitmaak en zijn goedkeuring te krijgen, 
want hij bezit de sleutels van die wijk waartoe ik als lid behoor. Ik 
ben voorafgaand aan de doop van een van mijn kinderen […] altijd 
voor toestemming naar de bisschop gegaan om die verordening te 
mogen verrichten en hen tot lid van de kerk te mogen bevestigen.’ 5

Leringen van Joseph Fielding Smith
1

De priesterschapssleutels zijn de macht en het gezag 
om leiding te geven aan Gods werk op aarde.

Er is verschil tussen een ambt in het priesterschap en de sleutels 
van het priesterschap. Dat behoren we duidelijk te begrijpen. […]
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Hoewel alle mannen die tot een ambt zijn geordend het priester-
schap dragen, krijgt iemand die wordt geroepen om te presideren 
bijzondere, ofwel leidinggevende, bevoegdheden. Die bevoegdhe-
den worden sleutels genoemd.6

De sleutels [van het priesterschap] zijn het recht om te preside-
ren; zij zijn de macht en de bevoegdheid om alle aangelegenheden 
Gods op aarde te regelen en te leiden. Wie sleutels dragen, hebben 
de bevoegdheid om te besturen en te bepalen hoe alle anderen in 
de priesterschapsorganisatie dienen.7

Als mannen een taak krijgen van iemand die sleutels draagt, dan 
zijn hun handelingen geldig. Wat zij doen, wordt in de kerk beze-
geld en bekrachtigd, zowel op aarde als in de hemel.8

2
De Heer heeft heilige boodschappers uit zijn 
tegenwoordigheid gestuurd om de sleutels 

van het priesterschap te herstellen.

We geloven dat de Heer in zijn oneindige wijsheid de volheid 
van het eeuwige evangelie, na een lange nacht van duisternis, onge-
loof en afvalligheid van de waarheden van het zuivere en volmaakte 
christendom, weer op aarde heeft teruggebracht.

We weten dat Joseph Smith een profeet is; dat de Vader en de 
Zoon in de lente van 1820 aan hem zijn verschenen om deze laat-
ste evangeliebedeling in te luiden; dat hij het Boek van Mormon 
door de macht en het gezag van God heeft vertaald; dat hij de 
sleutels en het gezag heeft ontvangen van engelen die met die 
opdracht waren gestuurd; en dat de Heer aan hem de heilsleringen 
heeft geopenbaard.9

De Heer erkent geen enkele verordening of ceremonie, ook niet 
als die in zijn naam wordt gedaan of verricht, tenzij die in over-
eenstemming met zijn wil is en wordt verricht door iemand die 
Hij erkent als zijn bevoegde dienstknecht. Om die reden heeft Hij 
heilige boodschappers uit zijn tegenwoordigheid naar Joseph Smith 
en anderen gestuurd om te herstellen wat verloren was gegaan, 
namelijk de volheid van het evangelie en de volheid en de sleutels 
van het priesterschap.10
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De sleutels van het priesterschap moesten worden hersteld. Het 
was niet voldoende dat Johannes de Doper met de sleutels van 
het Aäronisch priesterschap kwam, gevolgd door Petrus, Jakobus 
en Johannes met de sleutels van het Melchizedeks priesterschap, 
op grond waarvan de kerk werd gesticht. De hemelen moesten 
zich openen en de sleutels van alle profeten die vanaf de dagen 
van Adam tot de dagen van Petrus, Jakobus en Johannes aan het 
hoofd van een bedeling stonden, moesten worden hersteld. Die 
profeten kwamen ieder op hun beurt en ieder verleende het gezag 
dat hij droeg.11

Alle sleutels van alle bedelingen moesten worden overgedragen 
om de woorden van de profeten en de doeleinden van de Heer in 
vervulling te laten gaan en een volledige herstelling van alle dingen 
tot stand te brengen. Daarom moest de vader van het mensdom, de 
eerste mens op aarde, Adam, komen. En hij is gekomen met zijn 
bevoegdheid. Mozes is gekomen, en anderen. Allen die sleutels 
droegen, zijn gekomen en verleenden hun bevoegdheden. […] We 
hebben niet alle datums waarop sommige van die bevoegdheden 
zijn overgedragen. De profeet Joseph Smith heeft echter verklaard, 
toen hij aan de heiligen in Nauvoo over het heil van de doden 
schreef, dat al die profeten met hun sleutels in de bedeling waarin 
wij leven, zijn verschenen. Dat staat in afdeling 128 van de Leer en 
Verbonden [vss. 17–21].12

Nadat de kerk was gevestigd, gebood de Heer zijn heiligen dat 
zij een huis voor zijn naam moesten bouwen. De heiligen beseften 
nauwelijks hoe belangrijk dat was. Zij begonnen niet meteen aan 
de bouw van dat huis. Vandaar dat de Heer hen berispte [zie LV 
95:1–4]. Na die berisping gingen ze uit alle macht aan de slag en 
bouwden in hun armoede de Kirtlandtempel. Waarvoor werd deze 
tempel gebouwd? Om als heiligdom te dienen, waar Jezus Chrisus 
kon komen, en waar Hij zijn dienstknechten, de profeten, met hun 
gezagssleutels naartoe kon sturen. […] We weten dat drie van de 
grote profeten van weleer met belangrijke sleutels op de derde dag 
van de maand april van het jaar 1836 zijn gekomen.

Eerst kwam Mozes [zie LV 110:11]. Hij droeg de sleutels van de 
vergadering van Israël aan Joseph Smith en Oliver Cowdery over. 
[…] Hij vergaderde Israël, en hoewel hem niet werd toegestaan het 
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land voor hen in bezit te nemen, waren de sleutels van de verga-
dering niettemin in zijn handen. Hij was aan Petrus, Jakobus en 
Johannes op de berg der verheerlijking verschenen en had aan hen 
in de tijd waarin zij leefden dezelfde sleutels van de vergadering 
van Israël verleend. Hij was naar de profeet Joseph Smith en Oliver 
Cowdery gestuurd om in de bedeling van de volheid der tijden de 
sleutels van de vergadering van Israël over te dragen. […]

elia is in de kirtlandtempel aan Joseph Smith en oliver cowdery 
verschenen om de sleutels tot verzegelen over te dragen.
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Nadat Mozes zijn sleutels had overgedragen, verscheen Elias, die 
het evangelie van de bedeling waarin Abraham leefde, bracht [zie 
LV 110:12]. Alles wat verband houdt met die bedeling, de zegenin-
gen die op Abraham werden bevestigd, de beloften die aan zijn 
nakomelingen werden gegeven, dat alles moest worden hersteld, 
en Elias, die de sleutels van die bedeling droeg, verscheen.

Daarna verscheen Elia, de laatste profeet die in het oude Israël de 
sleutels van de verzegelbevoegdheid droeg, die deze bevoegdheid 
tot verzegelen overdroeg [zie LV 110:13–16]. Sommige leden van de 
kerk denken ten onrechte dat Elia met de sleutels van de doop voor 
de doden of het heil voor de doden kwam. Elia’s sleutels waren veel 
uitgebreider. Het waren de sleutels tot verzegelen, en die sleutels tot 
verzegelen houden verband met de levenden en sluiten de doden 
in die zich bekeren.13

De profeet Elia […] droeg aan hen [ Joseph Smith en Oliver 
Cowdery] de verzegelbevoegdheid over, de bevoegdheid om het 
priesterschap te gebruiken om op aarde te binden en in de hemel 
te bezegelen.14

[De] verzegelbevoegdheid plaatst een bekrachtigingszegel op 
elke verordening die in de kerk wordt verricht, en meer in het 
bijzonder op de verordeningen die in de tempels van de Heer 
worden verricht.15

Broeders en zusters, dit is een glorierijke bedeling. Alle andere 
bedelingen maken er deel van uit. Alle bevoegdheden, alle mach-
ten, zijn van kracht in de bedeling waarin wij leven. Het is ons 
voorrecht om, op grond van onze getrouwheid, deel te hebben aan 
deze zegeningen.16

‘Ik zeg u — heel duidelijk en heel nadrukkelijk — dat we het hei-
lige priesterschap bezitten. Wij hebben de sleutels van het konink-
rijk van God in ons bezit. Alleen De Kerk van Jezus Christus van de 
Heiligen der Laatste Dagen heeft ze.17
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3
De president van de kerk bezit de 

sleutels voor de hele kerk.

Een korte tijd vóór zijn martelaarsdood, verleende de profeet 
[ Joseph Smith] alle sleutels, en alle verordeningen en priesterschap, 
aan de twaalf apostelen — het tweede quorum in de kerk — die 
zij nodig hadden om dit grote, universele en glorierijke heilswerk 
voort te zetten.18

Dit priesterschap en die sleutels […] zijn aan iedere man verleend 
die is aangesteld als lid van de Raad der Twaalf. Maar daar zij het 
recht van presideren omvatten, kan alleen Gods senior apostel op 
aarde, namelijk de president van de kerk, ze volledig uitoefenen.19

De president van de kerk bezit de sleutels voor de hele kerk. […] 
In hem zijn de machten van het priesterschap verenigd. Hij bezit 
alle sleutels van elke soort die betrekking hebben op de bedeling 
van de volheid der tijden. Alle sleutels uit vorige bedelingen die zijn 
geopenbaard, berusten onder hem.20

4
We behoren eenieder aan wie de president van de kerk 

gezagssleutels heeft gedelegeerd te respecteren.

[De president van de kerk] heeft het recht om gezag te dele-
geren en gezag in te trekken naar het hem goeddunkt en naar 
inspiratie ingeeft.21

Denk eraan dat er slechts één man op aarde is die de verzegelbe-
voegdheid van het priesterschap bezit. Hij kan die bevoegdheid aan 
anderen delegeren, zodat zij handelend kunnen optreden en kun-
nen verzegelen. Dat is geldig en bindend, zo lang hij dat toestaat; 
als hij haar intrekt, kan niemand die bevoegdheid uitoefenen.22

Zonder het benodigde gezag, door de president van de kerk 
gedelegeerd, kan niemand in de tempel officiëren en de tempel-
zegeningen verlenen. Niemand kan in een roeping in deze kerk 
officiëren zonder het gezag dat daarmee gepaard gaat. Dat gezag 
krijgt hij op grond van de macht en de sleutels die de president van 
de kerk bezit. […] Als de president van de kerk op grond van zijn 
sleutels zou zeggen dat bepaalde privileges worden ingetrokken, 
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dan zou niemand het gezag hebben om in die specifieke privile-
ges te officiëren. Als iemand dat toch zou doen, zou die handeling 
ongeldig zijn. Wie zoiets zou proberen, moet dat voor het gerecht 
van God uitleggen, en zo mogelijk ook voor de kerk, en zou in 
overtreding zijn. […]

[…] Als de apostelen of andere broeders de ringen van Zion 
bezoeken en zijn benoemd om alles wat in die ringen aandacht 
vergt in orde te brengen, doen zij dat krachtens de bevoegdheid, 
of het gezag, dat de president van de kerk hun gedelegeerd heeft. 
Ditzelfde beginsel is op kleinere schaal in de ringen en in de wijken 
van toepassing.23

Iedere man die in welke roeping ook in de kerk presideert, 
behoort in zijn roeping te worden gerespecteerd. Als een man tot 
het ambt van bisschop wordt geordend, ontvangt hij de sleutels 
om te presideren in de wijk waarvan hij deel uitmaakt. Hij behoort 
door ieder lid van de wijk in zijn roeping te worden gerespecteerd, 
ongeacht het ambt dat een andere broeder bekleedt. Datzelfde geldt 
voor de president van de ring, de president van een quorum, of 
wat dan ook. Ter illustratie van wat dat inhoudt, wordt ons geleerd 
dat geen enkele vader het recht heeft, hoewel hij misschien het 
Melchizedeks priesterschap draagt, om een van zijn eigen kinderen 
te dopen zonder voorafgaande toestemming van zijn bisschop. Pas 
als hij die toestemming heeft, is de vader gemachtigd om die ver-
ordening voor zijn kind te verrichten. Als een vader het zou wagen 
om een doop te verrichten of zijn zoon te ordenen zonder eerst 
toestemming te vragen aan de presiderende functionaris die in de 
wijk of ring, afhankelijk van de situatie, de gezagssleutels draagt, 
dan zou hij in overtreding zijn. Dat geldt zowel voor een apostel 
als voor een ouderling in een wijk. Zelfs de president van de kerk 
zou er niet aan denken om iets dergelijks te doen. Hij zou eerst 
de bisschop van zijn wijk of de president van zijn ring in kennis 
stellen en respect tonen voor het gezag dat aan de bisschop of de 
ringpresident is gedelegeerd.24
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5
De verenigde stem van wie de sleutels van 
het koninkrijk dragen, zal ons altijd leiden 

naar waar de Heer ons wil hebben.

Ik denk dat we iets heel duidelijk voor ogen moeten houden. 
Noch de president van de kerk, noch het Eerste Presidium, noch 
de verenigde stem van het Eerste Presidium en de Twaalf, zal de 
heiligen ooit op een dwaalspoor brengen. Noch zullen zij raad aan 
de wereld geven die in strijd is met de wil van de Heer.

Iemand zou afvallig kunnen worden, of een mening kunnen 
hebben of een raad kunnen geven die niet overeenkomt met de 
bedoeling van de Heer. Maar de stem van het Eerste Presidium en 
de verenigde stem van anderen die met hen de sleutels van het 
koninkrijk bezitten, zullen de heiligen en de wereld altijd in de 
richting wijzen die de Heer in gedachten heeft. […]

Hiervan getuig ik: indien we acht slaan op het Eerste Presidium 
en gevolg geven aan hun raad en leiding is er geen macht ter aarde 
die de vooruitgang van de kerk kan tegenhouden of verminderen. 
Wijzelf zullen vrede in dit leven ervaren en erfgenamen van eeu-
wige heerlijkheid in de toekomende wereld zijn [zie LV 59:23].25

Ideeën voor studie en onderwijs

Vragen
•	 In	welke	opzichten	kunnen	we	bij	onze	steun	aan	wie	priester-

schapssleutels bezitten het voorbeeld van president Smith vol-
gen? (Zie ‘Uit het leven van Joseph Fielding Smith’.)

•	 Hoe	helpt	de	stof	in	paragraaf	1	u	om	het	verschil	te	zien	tussen	
een ambt in het priesterschap bekleden en priesterschapssleutels 
dragen? Waarom denkt u dat dit een belangrijk onderscheid is?

•	 In	welke	opzichten	bent	u	gezegend	doordat	de	priesterschaps-
sleutels op aarde zijn hersteld? (Zie paragraaf 2.)

•	 Hoe	denkt	u	dat	de	kerk	gesterkt	is	door	de	organisatie	die	in	de	
paragrafen 3 en 4 wordt genoemd? Hoe wordt het individuele 
kerklid gesterkt?
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•	 Welke	gevoelens	hebt	u	als	u	de	woorden	van	president	Smith	
over eensgezindheid onder het Eerste Presidium en het Quorum 
der Twaalf Apostelen overweegt? Wanneer hebt u leiding ontvan-
gen door hun ‘verenigde stem’? (Zie paragraaf 5.)

Relevante Schriftteksten
Matteüs 16:13–19; Handelingen 3:21; LV 21:4–6; 27:5–13; 65:2; 

128:8–21; 132:7

Onderwijstip
‘Het zal […] wel eens voorkomen dat u een bepaalde vraag niet 

kunt beantwoorden. Als dat gebeurt, zeg dat dan gewoon. U kunt 
zeggen dat u het antwoord zult opzoeken. U kunt ook de leerlin-
gen aanmoedigen om het antwoord op te zoeken en daar tijdens 
een andere les op terug te komen’ (Onderwijzen — geen grotere 
roeping [1999], p. 64).
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De eed en het verbond 
van het priesterschap

‘De zegeningen van de Heer worden de heiligen 
en de wereld aangeboden door zijn afgezanten, 

zij die zijn heilige priesterschap dragen.’

Uit het leven van Joseph Fielding Smith

Op 9 april 1951, na 41 jaar als apostel werkzaam te zijn geweest, 
werd Joseph Fielding Smith als president van het Quorum der 
Twaalf gesteund. Niet lang na de steunverlening hield president 
Smith zijn toespraak. Hij ging kort in op zijn gevoelens over zijn 
roeping:

‘Ik besef dat de positie waartoe ik ben geroepen van groot 
belang is. Dat stemt mij nederig. […]

‘Ik dank de Heer voor het evangelie van Jezus Christus, voor 
mijn lidmaatschap in de kerk, voor de kans die Hij mij biedt om te 
dienen. Ik heb, in alle bescheidenheid, slechts één verlangen en dat 
is mijn roeping naar beste kunnen zo groot mogelijk te maken.’ 1

President Smith spoorde de priesterschapsdragers vaak aan hun 
roeping groot te maken. Hoewel hij in het openbaar over zijn ver-
langen sprak om zijn roeping in het priesterschap groot te maken,2 
zei hij zelden hoe hij dat probeerde te bereiken. Hij keek op een 
gegeven moment wel terug op de priesterschapstaken die hij met 
zijn vriend George F. Richards had vervuld, die vóór hem president 
van het Quorum der Twaalf was:

‘Met president George F. Richards heb ik veertig jaar lang zij aan 
zij in raadsvergaderingen gezeten, conferenties bijgewoond en op 
veel andere manieren gediend. […]
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president Joseph Fielding Smith spreekt in de britse gebiedsconferentie, 
augustus 1971. zittend, v.l.n.r.: de ouderlingen marion g. 

romney, richard l. evans en howard W. hunter.
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‘We zijn samen naar vele afgelegen ringen in Zion gereisd. In 
lang vervlogen tijden legden wij, de algemene autoriteiten, in kop-
pels bezoeken af in de ringen van Zion. Waar de spoorwegen ons 
niet brachten, en dat waren heel wat plaatsjes, daar reisden we 
naartoe in wat whitetops genoemd werden, lichte geveerde koets-
jes. Zo’n verre reis hield doorgaans een bezoek aan twee ringen in, 
vaak ook drie of vier.

‘Op dergelijke reizen hielden we dagelijks, tussen de ringconfe-
renties, bijeenkomsten in de verschillende nederzettingen, of wij-
ken, in de ringen. Dergelijke reizen gingen over hobbelige wegen, 
soms niet meer dan karrensporen, door grote stofwolken in de 
zomer en bijtende kou in de winter, vaak door zware modder of 
hevige sneeuwval.’ 3

Ouderling Francis M. Gibbons, toenmalig secretaris in het Eerste 
Presidium, heeft ons enig inzicht gegeven in hoe president Smith 
zijn roeping in het priesterschap grootmaakte: ‘Hoewel [hij] zich 
volledig bewust was van zijn gezag, was hij altijd zachtmoedig en 
mild in de uitoefening van dat gezag. Het lag niet in zijn aard om 
zich arrogant op te stellen, gewichtig te doen of zelfingenomen te 
zijn. Hij deed zich nooit beter voor, liet zich nooit voorstaan op zijn 
hoge roeping.’ 4

In de vijf priesterschapsbijeenkomsten van de algemene con-
ferentie waarin Joseph Fielding Smith als president van de kerk 
heeft gesproken, moedigde hij de broeders aan om hun roeping 
in het priesterschap groot te maken. De leringen in dit hoofdstuk 
zijn afkomstig uit vier van die toespraken, met bijzondere aandacht 
voor een toespraak die president Smith op 3 oktober 1970 hield. 
Daar de toespraken in priesterschapsbijeenkomsten zijn gehouden, 
zijn de woorden in dit hoofdstuk tot de mannen gericht. Aan deze 
woorden ligt echter ten grondslag dat de macht van het priester-
schap een grote zegen is voor alle leden van de kerk. In een van 
de toespraken zei president Smith: ‘Ik denk dat we allemaal wel 
weten dat de zegeningen van het priesterschap niet alleen voor de 
mannen bestemd zijn. Deze zegeningen worden ook uitgestort op 
onze echtgenote en dochters en alle getrouwe vrouwen in de kerk. 
Die goede zusters kunnen zich, door de geboden te onderhouden 
en in de kerk te dienen, voorbereiden op de zegeningen van het 
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huis des Heren. De Heer biedt zijn dochters elke geestelijke gave 
en zegen aan die zijn zoons kunnen verwerven, want in de Here is 
de man niets zonder de vrouw en de vrouw niets zonder de man 
[zie 1 Korintiërs 11:11].’ 5

Leringen van Joseph Fielding Smith
1

De mannen dienen een helder begrip te 
hebben van het verbond dat ze sluiten als ze 

een ambt in het priesterschap ontvangen.

Ik wil uw aandacht vestigen op de eed en het verbond van het 
Melchizedeks priesterschap. Ik denk dat we meer gemotiveerd zul-
len zijn om alles te doen wat we moeten doen om het eeuwige leven 
te beërven als we een helder begrip hebben van het verbond dat 
we sluiten als ons een ambt in het priesterschap wordt verleend en 
van de belofte die de Heer doet als we onze roeping grootmaken.

Verder wil ik zeggen dat alles wat samenhangt met dit hogere 
priesterschap bedoeld is om ons voor te bereiden op het eeuwige 
leven in het koninkrijk van God.

In de openbaring over het priesterschap, in september 1832 aan 
Joseph Smith gegeven, zegt de Heer dat het Melchizedeks pries-
terschap eeuwig is, het evangelie bedient, in alle geslachten in de 
ware kerk bestaat en de sleutel tot kennis van God omvat. Hij zegt 
dat dit priesterschap het volk van God in staat stelt zich te heiligen, 
het aangezicht van God te zien en de rust des Heren in te gaan, 
‘welke rust de volheid van zijn heerlijkheid is’. (Zie LV 84:17–24.)

Daarna spreekt de Heer over zowel het Aäronisch als het Melchi-
zedeks priesterschap en zegt: ‘Want wie ook getrouw zijn zodat zij 
deze twee priesterschappen, waarvan Ik heb gesproken, verkrijgen 
en hun roeping grootmaken, worden door de Geest geheiligd ter 
vernieuwing van hun lichaam.

‘Zij worden de zonen van Mozes en van Aäron en het nage-
slacht van Abraham, en de kerk en het koninkrijk, en de uitver-
korenen Gods.

‘En ook: allen die dit priesterschap ontvangen, ontvangen Mij, 
zegt de Heer;
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‘Want wie mijn dienstknechten ontvangt, ontvangt Mij;

‘en wie Mij ontvangt, ontvangt mijn Vader;

‘En hij, die Mijn Vader ontvangt, ontvangt Mijn Vaders koninkrijk; 
daarom zal alles, wat Mijn Vader heeft, aan hem worden gegeven.

‘En dat is volgens de eed en het verbond die tot het priesterschap 
behoren.

‘Daarom, allen die het priesterschap ontvangen, ontvangen deze 
eed en dit verbond van mijn Vader, die Hij niet kan verbreken, noch 
kunnen die weggenomen worden.’

Daarna wordt de straf voor wie het verbond verbreken en zich 
er geheel van afkeren gegeven, gevolgd door dit gebod: ‘[…] om 
over uzelf te waken, om de woorden van eeuwig leven nauwkeurig 
na te komen.

‘Want u zult leven naar ieder woord dat uit de mond Gods uit-
gaat.’ (LV 84:33–44.)6

Wie het Aäronisch priesterschap dragen, hebben deze eed en dit 
verbond, die tot het hogere priesterschap behoren, nog niet ont-
vangen, maar ze hebben van de Heer grote macht en groot gezag 
ontvangen. Het Aäronisch priesterschap is een voorbereidend pries-
terschap dat ons leert en vormt om die andere grote zegeningen 
waardig te zijn, die later volgen.

Als je trouw je taken als diaken, als leraar en als priester vervult, 
doe je ervaring op en verwerf je de talenten en capaciteiten die je 
in staat stellen om het Melchizedeks priesterschap te ontvangen en 
je roeping in dat priesterschap groot te maken.7

2
Priesterschapsdragers beloven hun roeping in 

het priesterschap groot te maken en te leven naar 
ieder woord dat uit de mond Gods uitgaat.

Zoals we allemaal weten, is een verbond een overeenkomst en 
een verbintenis tussen minstens twee partijen. In het geval van 
de evangelieverbonden gaat het om deze partijen: de Heer in de 
hemel en de mens op aarde. De mens komt overeen de geboden 
te onderhouden en de Heer belooft hem dienovereenkomstig te 
belonen. Het evangelie is het nieuw en eeuwigdurend verbond en 
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omvat alle overeenkomsten, beloften en beloningen die de Heer 
zijn volk aanbiedt.

Als we dus het priesterschap ontvangen, gaan we een verbond 
aan. We beloven plechtig het priesterschap te ontvangen, onze roe-
ping in het priesterschap groot te maken en te leven naar ieder 
woord dat uit de mond Gods uitgaat. De Heer belooft op zijn beurt 
dat we, als we ons aan het verbond houden, alles zullen ontvangen 
wat de Vader heeft, wat het eeuwige leven is. Kan iemand van ons 
een belangrijker of heerlijker overeenkomst bedenken?

Soms spreken we terloops over het priesterschap grootmaken, 
maar waarover in de openbaringen wordt gesproken is het groot-
maken van onze roeping in het priesterschap, als ouderling, zeven-
tig, hogepriester, patriarch en apostel.

Het priesterschap dat de mannen dragen, is de macht en het 
gezag van God, dat Hij aan hen heeft gedelegeerd, waarmee zij 
in alles ten behoeve van het heil van de mens kunnen hande-
len. Priesterschapsambten ofwel -roepingen zijn geestelijke taken 
waarmee specifieke diensten in het priesterschap kunnen worden 
vervuld. En de manier om deze roepingen groot te maken is het 
werk te doen dat gedaan kan worden door hen die het desbetref-
fende ambt dragen.

Het maakt niet uit welk ambt we dragen zo lang wij maar waar 
en trouw zijn aan onze plichten. Het ene ambt is niet groter dan 
het andere, hoewel een priesterschapsdrager om bestuurlijke rede-
nen kan worden geroepen om de werkzaamheden van een andere 
priesterschapsdrager te presideren.

Mijn vader, president Joseph F. Smith, heeft gezegd: ‘Er is geen 
priesterschapsambt dat groter is of groter kan zijn dan het priester-
schap zelf. Het ambt ontleent zijn gezag en macht aan het priester-
schap. Geen ambt geeft gezag aan het priesterschap. Geen ambt 
voegt toe aan de macht van het priesterschap. Maar alle ambten in 
de kerk hebben hun macht, hun werking, hun gezag, te danken 
aan het priesterschap.’

Ons is verzocht onze roeping in het priesterschap groot te 
maken en het werk te doen dat hoort bij het ambt waartoe we 
geordend zijn. En daarom zegt de Heer in de openbaring over het 
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priesterschap: ‘Welnu, laat eenieder zijn eigen [ambt] uitoefenen en 
arbeiden in zijn eigen roeping; […] opdat het stelsel volmaakt moge 
worden gehouden.’ (LV 84:109–110.)

Dit is een van de grote doelstellingen waaraan we werken in het 
priesterschapsprogramma van de kerk: om ouderlingen het werk 
van ouderlingen te laten doen, zeventigers het werk van zeventi-
gers, hogepriesters het werk van hogepriesters enzovoort, zodat 
alle priesterschapsdragers hun eigen roeping grootmaken en de 
beloofde rijke vruchten plukken van deze werkwijze.8

Wij zijn afgezanten van de Heer Jezus Christus. Onze opdracht 
is Hem te vertegenwoordigen. Ons is gezegd het evangelie te 

‘het priesterschap […] is de macht en het gezag van god, dat aan de mens is 
gedelegeerd om in alle zaken voor het eeuwig heil van de mens te handelen.’
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prediken, de heilsverordeningen te verrichten, het mensdom tot 
zegen te zijn, de zieken te genezen en wellicht wonderen te ver-
richten. Kortom, te doen wat Hij zou doen als Hij Zich onder ons 
bevond — en dat alles omdat we het heilige priesterschap dragen.

Als afgezanten van de Heer zijn wij aan zijn wet gebonden om 
te doen wat Hij wil dat we doen, ongeacht persoonlijke gevoelens 
of wereldse verlokkingen. Van onszelf hebben we geen heilsbood-
schap, geen te aanvaarden leer, geen gezag om te dopen, of te 
ordenen of een eeuwig huwelijk te sluiten. Al die zaken komen 
van de Heer. Alles wat we in dat verband doen is het resultaat van 
gedelegeerd gezag.9

3
De belofte van de verhoging is voor iedere 

Melchizedeks-priesterschapsdrager die trouw is aan 
de eed en het verbond van het priesterschap.

Ik zou graag iets willen zeggen over de eed die met het Melchi-
zedeks priesterschap verband houdt.

Een gezworen eed is de plechtigste en meest bindende taalvorm 
die de mensentaal kent. Het was deze taalvorm die de Vader ver-
koos te gebruiken in de grote Messiaanse profetie over Christus en 
het priesterschap. Daar staat over Hem: ‘De Here heeft gezworen en 
het berouwt Hem niet: Gij zijt priester voor eeuwig, naar de wijze 
van Melchisedek.’ (Psalmen 110:4.)

Paulus zegt in zijn uitleg van deze Messiaanse profetie dat Jezus’ 
priesterschap ‘onvervreemdbaar’ was en dat Hij daardoor de ‘kracht 
van een onvergankelijk leven’ had. (Zie Hebreeën 7:24, 16, Willi-
brordvertaling 1995.) Joseph Smith heeft gezegd dat ‘allen die tot 
dit priesterschap worden geordend, worden gelijkgemaakt aan de 
Zoon Gods, en […] voor altijd priester [blijven]’, dat wil zeggen, 
als ze trouw en waar blijven [zie Bijbelvertaling van Joseph Smith, 
Hebreeën 7:3].

Daarom is Christus in verband met het priesterschap het voor-
beeld bij uitstek, zoals Hij dat ook is in verband met de doop en 
al het andere. En zoals de Vader met een eed gezworen heeft dat 
zijn Zoon alles door het priesterschap zal beërven, zo zweert Hij 



h o o F d S t u k  1 2

179

met een eed dat allen die hun roeping in datzelfde priesterschap 
grootmaken alles zullen ontvangen wat de Vader heeft.

Dat is de belofte van de verhoging die aan iedere man wordt 
gedaan die het Melchizedeks priesterschap draagt. Het is echter een 
voorwaardelijke belofte. Een belofte die afhangt van hoe wij onze 
roepingen in het priesterschap grootmaken en leven naar ieder 
woord dat uit de mond Gods uitgaat.

Het is volstrekt helder dat er geen grotere beloften worden of zijn 
gedaan dan de belofte die ons is gedaan toen wij het voorrecht en 
de plicht van het heilige priesterschap accepteerden en afgezanten 
van Christus werden.

Het Aäronisch priesterschap is een voorbereidend priesterschap 
dat ons toerust om het verbond te sluiten en de eed te ontvangen 
die met dit hogere priesterschap verband houden.10

4
De zegeningen van de Heer worden de heiligen 
en de wereld aangeboden door zijn afgezanten, 

zij die zijn heilige priesterschap dragen.

Er is in deze hele wereld niets dat voor ons belangrijker is dan 
het koninkrijk Gods op de eerste plek te zetten, dan de geboden 
te onderhouden, dan onze roeping in het priesterschap groot te 
maken, dan naar het huis des Heren te gaan en alle zegeningen van 
het koninkrijk van onze Vader te ontvangen.11

De zegeningen van de Heer worden de heiligen en de wereld 
aangeboden door zijn afgezanten. Die afgezanten dragen zijn hei-
lige priesterschap en vertegenwoordigen Hem. Zij zijn feitelijk zijn 
dienstknechten en gevolmachtigden, bereid Hem te dienen en zijn 
geboden te onderhouden.12

Het is mijn gebed dat alle broeders die geroepen zijn om de Heer 
te vertegenwoordigen en zijn gezag te dragen, niet vergeten wie ze 
zijn en dienovereenkomstig te handelen.

[…] Ik heb er mijn hele leven naar gestreefd om mijn roeping in 
[het] priesterschap groot te maken en hoop tot het einde van dit 
leven te volharden en in het toekomende leven in het gezelschap 
van de getrouwe heiligen te zijn.13
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Mijn verlangen is zegen te brengen aan wie hun roeping in het 
priesterschap grootmaken, jong en oud, en de Heer te vragen al 
het goede van zijn Geest in dit leven op hen uit te storten en hen 
te verzekeren van de rijkdommen van de eeuwigheid in het toeko-
mende leven. […]

Wat is het heerlijk om te weten dat de Heer aan ieder van ons 
de volheid van het priesterschap heeft aangeboden en dat Hij ons 
heeft beloofd dat wij, als we zijn priesterschap ontvangen en onze 
roeping grootmaken, een eeuwig erfgoed met Hem in zijn konink-
rijk zullen krijgen! 14

Suggesties voor studie en onderwijs

Vragen
•	 President	Smith	leerde	dat	‘de	Heer	zijn	dochters	elke	geestelijke	

gave en zegen [aanbiedt] die zijn zoons kunnen verwerven’ (‘Uit 
het leven van president Joseph Fielding Smith). Waar denkt u aan 
als u deze uitspraak overweegt?

•	 President	Smith	zei	dat	priesterschapsdragers	meer	gemotiveerd	
zijn om het eeuwige leven na te streven als zij hun verbonden 
en Gods beloften begrijpen (zie paragraaf 1). Hoe geldt dit voor 
alle leden van de kerk?

•	 Hoe	wijkt	president	Smiths	uitleg	van	een	roeping	grootmaken	
(paragraaf 2) af van andere definities van het woord grootmaken? 
Hoe bent u gezegend door het dienstbetoon van kerkleden die 
hun roeping grootmaakten?

•	 President	Smith	verklaarde:	‘Christus	[is]	in	verband	met	het	pries-
terschap het voorbeeld bij uitstek’ (paragraaf 3). Wat kunnen we 
doen om het voorbeeld van Jezus Christus in het dienen van 
anderen te volgen?

•	 Lees	in	paragraaf	4	president	Smiths	woorden	over	de	zegenin-
gen die in de tempel worden aangeboden. Hoe kunnen ouders 
hun kinderen voorbereiden op de zegeningen van het priester-
schap die hun in de tempel ter beschikking staan?
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Relevante Schriftteksten
Hebreeën 5:4; Alma 13:1–2, 6; LV 20:38–60; 84:19–22; 107:99–

100; Geloofsartikelen 1:5

Onderwijstip
‘Een bedreven leerkracht denkt niet: “Wat zal ik vandaag eens 

brengen?”, maar vraagt zich af: “Wat zal ik mijn cursisten vandaag 
eens laten doen?”; niet: “Wat zal ik ze vandaag vertellen?”, maar: 
“Hoe kan ik mijn cursisten laten ontdekken wat zij nodig hebben?”’ 
(Virginia H. Pearce, ‘The Ordinary Classroom—A Powerful Place for 
Steady and Continued Growth’, Ensign, november 1992, p. 12; zie 
ook Onderwijzen - geen grotere roeping [1999], p. 61).
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op dit schilderij zien we een man die zich laat 
dopen in de djnepr bij kiev (oekraïne).
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De doop

‘De doop is […] letterlijk een overgang, een 
opstanding van het ene naar het andere leven — 
van een zondig leven naar een geestelijk leven.’

Uit het leven van Joseph Fielding Smith

In de algemene aprilconferentie van 1951 sprak president Joseph 
Fielding Smith over een ervaring van 67 jaar eerder, namelijk zijn 
doop op achtjarige leeftijd. Op de dag van zijn doop, zo zei hij, 
voelde hij dat hij ‘zuiver en rein voor de Heer stond’. Maar hem 
werd verteld dat hij er zijn hele leven aan zou moeten werken om 
dat zo te houden. Hij herinnerde zich: ‘Ik had een hele lieve zus, 
zoals al mijn zussen, die mij ervan doordrong dat ik mij onbesmet 
van de wereld zou moeten bewaren. Haar goede raad op de dag 
van mijn doop ben ik nooit vergeten.’ 1

De goede raad van zijn zus indachtig moedigde president Smith 
de leden van de kerk aan hun doopverbond na te komen — om ‘in 
[het] geestelijke leven’ te blijven dat zij kregen toen zij zich lieten 
dopen.2 Hij verklaarde:

‘Een lid van de kerk kan na de doop geen betere raad krijgen 
dan de geboden te onderhouden. De Heer biedt ons eeuwig heil, 
mits we ons bekeren en ons getrouw aan zijn wetten houden.’ 3

Leringen van Joseph Fielding Smith
1

De doop door onderdompeling is naar de gelijkenis 
van de geboorte, dood en opstanding.

De doop, het derde beginsel en de eerste verordening van het 
evangelie, is onontbeerlijk voor het heil en de verhoging in het 
koninkrijk van God. De doop is ten eerste het middel waarmee de 
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bekeerlijke mens vergeving van zonden krijgt. Ten tweede is hij 
de poort tot het koninkrijk van God. De Heer leert ons dat in zijn 
gesprek met Nicodemus in Johannes 3:1–11. […]

De doop gebeurt door onderdompeling in water. […] De doop 
kan op geen enkele andere manier worden verricht dan door het 
hele lichaam in water onder te dompelen, en wel om de volgende 
redenen:

(1) Het is naar de gelijkenis van de dood, begrafenis en opstan-
ding van Jezus Christus en van alle anderen die zijn opgestaan.

(2) De doop is ook een geboorte en naar de gelijkenis van de 
geboorte van een kind.

(3) De doop is, behalve een zinnebeeld van de opstanding, let-
terlijk een overgang, een opstanding van het ene naar het andere 
leven — van een zondig leven naar een geestelijk leven.

Ik wil het over de tweede reden hebben: De doop is ook een 
geboorte en is naar de gelijkenis van de geboorte van een kind op 
deze wereld. […] In Mozes 6:58–60 lezen we:

‘Welnu, Ik geef u een gebod uw kinderen deze dingen vrijelijk 
te leren, zeggende:

‘Dat tengevolge van de overtreding de val komt, welke val de 
dood veroorzaakt, en zoals gij in de wereld geboren zijt door water 
en bloed en de geest, die Ik heb gemaakt, en aldus van stof tot 
een levende ziel geworden zijt, zo moet gij ook in het koninkrijk 
des hemels wedergeboren worden uit water en uit de Geest en 
gereinigd worden door bloed, ja, het bloed van mijn Eniggeborene; 
opdat gij geheiligd kunt worden van alle zonde, en de woorden van 
het eeuwige leven kunt genieten in deze wereld en het eeuwige 
leven in de toekomende wereld, ja, onsterfelijke heerlijkheid;

‘want door het water onderhoudt gij het gebod; door de Geest 
zijt gij gerechtvaardigd, en door het bloed zijt gij geheiligd.’ […]

Ieder kind dat op deze wereld komt, wordt door water omringd 
en uit water, bloed en geest geboren. Willen we dus in het konink-
rijk van God worden geboren, dan moeten we op dezelfde manier 
worden geboren: door de doop uit water geboren, door het vergo-
ten bloed van Christus gereinigd en geheiligd, en door de Geest van 
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God gerechtvaardigd, want de doop is niet volledig zonder de doop 
van de Heilige Geest. U ziet de overeenkomst tussen de geboorte 
van een kind, dat daarmee zijn intrede in deze wereld doet, en de 
geboorte waarmee we het koninkrijk van God betreden. […]

En nu de derde reden: de doop is, behalve een symbool van de 
opstanding, letterlijk een overgang, een opstanding van het ene 
naar het andere leven — van een zondig leven naar een geestelijk 
leven. […]

Alle mannen en vrouwen […] hebben behoefte aan bekering. […] 
Zij zijn geestelijk dood. Hoe komen ze weer tot leven? Door zich 
in het water te laten begraven. Ze zijn dood, worden in het water 
begraven en komen in de opstanding van de geest voort, en gaan 
weer geestelijk leven. Dat is wat de doop inhoudt.4

2
Kleine kinderen die vóór de leeftijd van 

verantwoordelijkheid sterven, hoeven niet 
te worden gedoopt; zij zijn verlost door 

de verzoening van Jezus Christus.

Ik weet dat kleine kinderen die niet de leeftijd van verantwoor-
delijkheid bereiken, en dus niet schuldig zijn aan zonde, […] ver-
lost zijn door het bloed van Christus. Te zeggen dat ze de doop 
nodig hebben, is ernstige spotternij, want daarmee worden de 
gerechtigheid en de barmhartigheid van God verloochend [zie 
Moroni 8:20–23].5

In afdeling 29 van de Leer en Verbonden zegt de Heer dit (de 
verzen 46–47):

‘Maar zie, Ik zeg u dat kleine kinderen vanaf de grondlegging der 
wereld door mijn Eniggeborene zijn verlost;

‘daarom kunnen zij niet zondigen, want Satan is geen macht 
gegeven om kleine kinderen te verzoeken, totdat zij verantwoor-
delijk beginnen te worden jegens Mij.’

Dat klinkt goed. ‘Kleine kinderen [zijn] vanaf de grondlegging der 
wereld door mijn Eniggeborene […] verlost.’ Wat bedoelt Hij daar-
mee? Het betekent dat God, die het einde vanaf het begin weet, dit 
verlossingsplan, dit heilsplan dat we in dit leven als leidraad nemen, 
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zelfs al vóór de grondvesting van de aarde had opgesteld en daarin 
maatregelen had getroffen voor de verlossing van kleine kinderen 
door de verzoening van Jezus Christus. […]

[…] Als u in het gezichtje van een baby’tje kijkt en hij naar u kijkt 
en naar u glimlacht, gelooft u dan dat dat kleine kindje met zonde 
besmet is en dat het uit de tegenwoordigheid van God wordt geslo-
ten als het zou sterven? […]

Ik herinner mij een Amerikaans gezin dat in Engeland verbleef 
toen ik daar op zending was. […] [De echtgenoot] had de zende-
lingen op straat horen prediken en hen bij hem thuis uitgenodigd, 
omdat ze landgenoten waren. Hij had geen belangstelling voor het 
evangelie; hij liet ze langskomen omdat ze ook uit de Verenigde Sta-
ten kwamen. Ook ik begon in die stad te werken. Ik was niet de eer-
ste die hij hoorde prediken, ik maakte later pas kennis met hem. […]

We besloten bij hem langs te gaan om over baseball, football en 
andere zaken te praten en het leven in de Verenigde Staten met dat 
in Groot-Brittannië te vergelijken — zaken die zijn interesse had-
den. Dat is wat we deden en aanvankelijk spraken we met geen 
woord over godsdienst. We herhaalden dat een paar keer. Hij vond 
ons hele goeie jongens omdat we niet probeerden onze godsdienst 
aan hem op te dringen. Maar na een tijdje begonnen ze vragen te 
stellen — wat ons niet verbaasde — en toen we daar op zekere 
avond waren, keek zijn vrouw mij aan en zei: ‘Ouderling Smith, ik 
heb een vraag voor je.’ Voordat ze haar vraag kon stellen, begon 
ze te huilen. Ik wist niet wat er aan de hand was. Ze zat geruime 
tijd te snikken. Toen ze gekalmeerd was, vertelde ze het volgende 
verhaal, gevolgd door haar vraag:

Toen ze naar Engeland verhuisden, overleed tot hun grote ont-
steltenis hun pasgeboren baby. […] Ze gingen naar de predikant 
[van de kerk waartoe ze behoorden] omdat ze hun kindje een chris-
telijke begrafenis wilden geven. […] Dit is wat de predikant tegen 
haar zei: ‘We kunnen uw kind geen christelijke begrafenis geven, 
want u heeft het niet laten dopen. Uw kindje is voor eeuwig ver-
loren.’ Dat is nogal bot gezegd, maar zo vertelde ze het. Ze had 
twee of drie jaar met deze last rondgelopen. Toen stelde ze mij 
deze vraag: ‘Is mijn kindje verloren? Zal ik het ooit weer zien?’ Ik 
sloeg de woorden van Mormon aan zijn zoon Moroni in het Boek 
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van Mormon op en las die voor aan haar [zie Moroni 8]. Ik zei: ‘Uw 
kindje is niet verloren. Er gaat geen kind verloren. Elk kind dat 
sterft, is zalig in het koninkrijk van God.’

[…] ‘Ook zag ik dat alle kinderen die sterven, eer zij de jaren der 
verantwoordelijkheid bereiken, zalig zijn in het celestiale konink-
rijk des hemels.’ [LV 137:10.] Dat was wat de Heer tegen de profeet 
Joseph Smith zei in een openbaring of een visioen dat hij in de 
Kirtlandtempel kreeg. Klinkt dat niet goed? Is het niet billijk? Is het 
niet juist? […] [Een baby] kan de erfzonde niet worden aangerekend, 
hem kan geen enkele zonde worden aangerekend. De barmhartig-
heid Gods maakt aanspraak op hem en hij is verlost.

Maar hoe staat het met u en mij? Wij hebben begripsvermogen. En 
de Heer zegt: ‘Heb Ik niet allen die kennis hebben, geboden zich te 
bekeren?’ [LV 29:49.] Ons is geboden ons te bekeren, ons is geboden 
ons te laten dopen, ons is geboden onze zonden in de waters van 
de doop weg te wassen, omdat we begripsvermogen hebben en we 
allemaal gezondigd hebben. Maar ik ben niet gedoopt, en u even-
min, voor iets wat Adam heeft gedaan. Ik ben gedoopt, en dat geldt 
ook voor u, om gereinigd te worden van datgene wat ikzelf heb 
gedaan en om in het koninkrijk van God te worden binnengelaten.

[…] De Heer heeft maatregelen getroffen voor wie zonder wet 
zijn. Kleine kinderen zijn niet onderhevig aan de wet van bekering. 
Hoe wilt u een klein kind leren wat bekering inhoudt? Het hoeft 
zich nergens van te bekeren.

De Heer heeft de leeftijd van verantwoordelijkheid — in zijn 
wijsheid — op acht jaar gesteld. Als we acht jaar zijn, worden we 
verondersteld voldoende begripsvermogen te hebben en moeten 
we ons laten dopen. De Heer ontfermt zich over de kinderen die 
jonger dan acht zijn.6

3
Iedereen die zich in de kerk laat dopen, 

sluit een verbond met God.

Iedereen die de waters van de doop ingaat, gaat een verbond aan.

‘En voorts, bij wijze van gebod aan de kerk aangaande de 
manier van dopen — Allen die zich voor het aangezicht van God 
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verootmoedigen, en verlangen zich te laten dopen, en naar voren 
treden met een gebroken hart en een verslagen geest, en aan de 
kerk laten blijken dat zij zich waarlijk van al hun zonden hebben 
bekeerd, en gewillig zijn de naam van Jezus Christus op zich te 
nemen, met het vaste voornemen Hem tot het einde te dienen, en 

‘Iedereen die zich in de kerk laat dopen, sluit daarmee een verbond met god.’
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waarlijk door hun werken tonen dat zij van de Geest van Christus 
hebben ontvangen ter vergeving van hun zonden, zullen door de 
doop in zijn kerk worden ontvangen.’ (LV 20:37.)7

Ik ga iets voorlezen uit afdeling 59 uit de Leer en Verbonden:

‘Daarom geef Ik hun een gebod dat luidt: Gij zult de Heer, uw 
God, liefhebben met geheel uw hart, met geheel uw macht, verstand 
en kracht; en gij zult Hem dienen in de naam van Jezus Christus.

‘Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Gij zult niet stelen; noch 
echtbreken, noch doden, noch iets dergelijks doen.

‘Gij zult de Heer, uw God, in alle dingen danken.’ (LV 59:5–7.)

Iedereen die zich in deze kerk heeft laat dopen, heeft een ver-
bond met de Heer gesloten om zijn geboden te onderhouden. In 
dit gebod, herhaald in de bedeling waarin wij nu leven, wordt ons 
gezegd dat we de Heer met heel ons hart en heel ons verstand, en 
met alle kracht die we hebben, moeten dienen, en bovendien in de 
naam van Jezus Christus. Alles wat we doen, moet in de naam van 
Jezus Christus worden gedaan.

In de waters van de doop verbonden wij ons ertoe deze geboden 
te onderhouden; de Heer te dienen; dit eerste en grootste van alle 
geboden te onderhouden en de Heer, onze God, lief te hebben. We 
beloofden het volgende grote gebod — onze naasten als onszelf 
liefhebben —te onderhouden en Hem met al onze macht, al onze 
kracht en ons gehele hart te bewijzen dat we zullen ‘leven naar 
ieder woord dat uit de mond Gods uitgaat’ [LV 84:44]. En wij beloof-
den gehoorzaam en nederig te zijn, ijverig in zijn dienst, bereid te 
gehoorzamen, acht te slaan op de raad van wie ons presideren en 
alles te doen met het oog alleen op de eer van God gericht.

Die zaken dienen we niet te vergeten, want dit gebod geldt voor 
alle leden van de kerk.8
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4
Om alle zegeningen van het evangelie te 

ontvangen, moeten we na onze doop nederig, 
bekeerlijk en gehoorzaam blijven.

Een van de geweldige taken van de ware kerk is de mensen te 
leren wat ze na hun doop moeten doen om alle zegeningen van 
het evangelie te ontvangen.9

Eenieder die is gedoopt, waarlijk is gedoopt, heeft zich verne-
derd. Zijn hart is gebroken en zijn geest verslagen. Hij is met God 
een verbond aangegaan dat Hij zijn geboden zal onderhouden en 
hij heeft al zijn zonden verzaakt. Is het dan na toetreding tot de kerk 
toegestaan om te zondigen? Kan hij het rustiger aan gaan doen? 
Kan hij zich overgeven aan de zaken die hij volgens de Heer dient 
te mijden? Nee. Het is net zo noodzakelijk om vóór als na de doop 
een verslagen geest en een gebroken hart te hebben.10

Ik heb een paar jonge mannen, en ook wat oudere mannen, 
over de doop horen praten. Ze zeiden dat ze niet wisten waarom 
iemand, daar de doop tot vergeving van zonden is, niet elke keer 
na een zonde hoeft te worden gedoopt. Weet u het wel? Zo lang 
iemand die zondigt in het geestelijke leven blijft, leeft hij en kan hij 
zich bekeren en vergeving ontvangen. Hij hoeft zich niet opnieuw 
te laten dopen om terug te worden gebracht naar waar hij al is.11

Wie onder de heiligen der laatste dagen wil het telestiale konink-
rijk beërven? Wie onder de heiligen der laatste dagen wil het ter-
restiale koninkrijk beërven? Met die koninkrijken willen we niets 
te doen hebben; het is niet de bedoeling dat iemand die zich in de 
kerk heeft laten dopen zo leeft dat hij niet zal worden toegelaten 
tot het celestiale koninkrijk van God, want de doop zelf is de poort 
naar dat koninkrijk. Het doel van de doop is tweeledig, ten eerste, 
voor de vergeving van zonden en, ten tweede, toegang tot het 
koninkrijk van God, niet tot het telestiale koninkrijk, niet tot het ter-
restriale koninkrijk, maar toegang tot het celestiale koninkrijk, waar 
God vertoeft. Daar is de doop voor, daar is de gave van de Heilige 
Geest door handoplegging voor — om ons voor te bereiden totdat 
we door gehoorzaamheid, door te volharden, door de geboden te 
onderhouden, de volheid van het celestiale koninkrijk ontvangen.12
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Suggesties voor studie en onderwijs

Vragen
•	 Denk	aan	uw	eigen	doop	terwijl	u	de	herinneringen	van	presi-

dent Joseph Fielding Smith in ‘Uit het leven van Joseph Fielding 
Smith’ leest. Hoe is uw begrip van de doop sindsdien toegeno-
men? Hoe kunnen we familieleden en vrienden die zich op hun 
doop voorbereiden helpen?

•	 Welke	nieuwe	inzichten	doet	u	op	uit	president	Smiths	leringen	
over de doop in paragraaf 1? Hoe kunnen zijn leringen over 
de symboliek van de doop ons begrip van het doopverbond 
verruimen?

•	 Wat	vertelt	het	verhaal	in	paragraaf	2	ons	over	de	liefde	van	onze	
hemelse Vader voor zijn kinderen? Denk aan mensen die u kent 
die wellicht geholpen zijn door de leer die in het verhaal naar 
voren komt.

•	 Overweeg	wat	u	zoal	doet	om	het	doopverbond	na	te	komen	
(zie paragraaf 3). Hoe beïnvloedt dit verbond uw omgang met 
uw familie en anderen?

•	 Overweeg	president	Smiths	uitspraak	aan	het	begin	van	para-
graaf 4. Waarin denkt u dat iemand na zijn doop onderwezen 
dient te worden? Hoe kunnen we elkaar helpen het doopver-
bond na te komen?

Relevante Schriftteksten
Matteüs 3:13–17; 2 Nephi 31:5–13; Mosiah 18:8–13; 3 Nephi 

11:31–39; LV 68:25–27; Geloofsartikelen 1:4

Onderwijstip
‘U kunt ervoor zorgen dat de leerlingen meer zelfvertrouwen 

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 nagedacht.” […] 
Of: “Dat is een goed voorbeeld.” Of: “Ik wil jullie graag bedanken 
voor jullie inbreng vandaag.”’ (Onderwijzen — geen grotere roeping 
[1999], p. 64.)
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De gave van de Heilige Geest

‘We kunnen na onze doop en bevestiging metgezellen 
van de Heilige Geest worden, die ons de wegen 
des Heren zal leren, ons verstand zal verlichten 

en ons begrip van de waarheid zal geven.’

Uit het leven van Joseph Fielding Smith

President Joseph Fielding Smith heeft verklaard dat ieder getrouw 
lid van de kerk ‘recht heeft op de openbaringen die het nodig heeft 
en die noodzakelijk zijn om persoonlijke hemelse leiding te krij-
gen.’ 1 Hij stelde zich aldoor open voor deze hemelse leiding, vooral 
om zijn zoons en dochters onderricht te geven en te beschermen. 
Ouderling Francis M. Gibbons, secretaris van het Eerste Presidium, 
heeft het volgende verhaal opgetekend uit de mond van president 
Smiths zoon Reynolds (koosnaam Reyn).

‘Reyn vertrouwde mij toe dat hij één keer in zijn leven een siga-
ret tussen zijn lippen had gehad en eigenlijk maar heel even. Dat 
was gebeurd toen hij op de middelbare school in Salt Lake City zat. 
De ingang [van de school] was aan een rustige zijstraat waar heel 
weinig verkeer kwam. Op die dag was Reyn net met een vriend 
uit de school komen lopen. De vriend rookte en probeerde hem, 
zoals hij al zo vaak had gedaan, over te halen om er ‘eentje te pro-
beren’. En deze keer liet Reyn zich overhalen. Reyn nam een sigaret 
en stak die op. Een paar trekjes later hield er een auto stil aan de 
stoeprand, de auto van Reyns vader. Ouderling Smith draaide het 
raampje open en zei tot zijn overrompelde zoon: ‘Reynolds, ik wil 
je na het avondeten spreken’, waarna hij wegreed. Reyn vervolgde: 
‘Toen mijn vader mij Reynolds noemde, wist ik dat het menens 
was.’ Ouderling Smith liet Reyn de rest van de middag in zijn sop 
gaarkoken, die onder de avondmaaltijd dan ook weinig te zeggen 
had. Daarna, toen hij opgelaten in de studeerkamer van zijn vader 
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‘en toen paulus hun de handen oplegde, kwam de 
heilige geest over hen’ (handelingen 19:6).
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zat, wachtte hij het vonnis af. Dat was niet meer dan een welwil-
lende, liefdevolle verhandeling over het kwaad van ‘die smerige 
gewoonte’ en een herinnering aan wie hij was en hoe zijn gedrag 
het hele gezin in diskrediet bracht. Tot slot moest Reyn beloven dat 
hij nooit meer een sigaret zou opsteken. Reyn beloofde het plechtig. 
‘Het is nooit meer gebeurd’, zei hij. In al die jaren sindsdien, ook 
toen hij in de Tweede Wereldoorlog dienst deed in het Amerikaanse 
leger, waarin iedereen leek te roken, eerde hij de belofte die hij zijn 
vader had gedaan.’

Terugkijkend op die ervaring merkte ouderling Gibbons op: ‘De 
kans dat Joseph Fielding Smith op het moment dat zijn zoon zijn 
eerste en laatste sigaret opstak ten tonele zou verschijnen in die 
afgelegen straat was astronomisch klein. Hoewel hij het niet uit-
sprak, viel uit Reyns houding en toon af te leiden dat het incident 
hem had overtuigd van de uitzonderlijke spirituele gevoeligheid 
van zijn vader, vooral waar die het welzijn van zijn gezin betrof.2

Leringen van Joseph Fielding Smith
1

De taak van de Heilige Geest is van de Vader en 
de Zoon en van alle waarheid te getuigen.

De Heilige Geest is het derde lid van de Godheid. Hij is een 
Geest in de gedaante van een mens. De Vader en de Zoon zijn per-
sonen met een lichaam van vlees en beenderen. De Heilige Geest 
is een persoon van Geest en heeft alleen een lichaam van geest (zie 
LV 130:22]. Zijn taak is getuigenis af te leggen van de Vader en de 
Zoon en van alle waarheid [zie 2 Nephi 31:18; Moroni 10:5].3.

Hij neemt deel aan het werk van de Vader en de Zoon en open-
baart dat aan wie de Heer getrouw dienen. De apostelen herinner-
den zich de leringen van Jezus Christus door de werkingen van de 
Trooster, de Heilige Geest [zie Johannes 14:26]. Het is door de wer-
kingen van de Heilige Geest dat profetie komt [zie 2 Petrus 1:21].4

De Geest van God die tegen de geest van een mens spreekt, 
brengt de waarheid doeltreffender en duidelijker over dan persoon-
lijk contact met hemelse personen kan doen. De Heilige Geest ver-
weeft de waarheid met de vezels en pezen van het lichaam, zodat 
zij niet kan worden vergeten.’ 5
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2
De Heilige Geest openbaart de waarheid 

aan alle oprechte mensen.

We geloven dat de Heilige Geest een openbaarder is en dat Hij tot 
oprechte mensen zal getuigen dat Jezus Christus de Zoon van God 
is, dat Joseph Smith een profeet is en dat deze kerk ‘de enige ware 
en levende kerk op het oppervlak der gehele aarde’ is. (LV 1:30.)

Geen enkele mens heeft reden om in duisternis te blijven. Het 
licht van het eeuwig evangelie is hier. Iedere oprechte onderzoeker 
kan een eigen getuigenis van de Heilige Geest krijgen van de waar-
heid en het hemelse karakter van Gods werk.

Petrus heeft gezegd ‘[…] dat God geen aanzien des persoons 
kent, maar dat iedereen, ongeacht het volk waartoe hij behoort, 
Hem welgevallig is als hij godvrezend is en gerechtigheid doet.’ 
(Handelingen 10:34–35, Willibrordvertaling), wat betekent dat de 
Heer zijn Geest op de getrouwen zal uitstorten zodat zij zelf zullen 
weten dat dit evangelie waar is.6

De Heilige Geest zal Zich aan eenieder openbaren die de waar-
heid wil weten, net zoals Hij bij Cornelius heeft gedaan [zie Han-
delingen 10]. We hebben deze verklaring in het Boek van Mormon 
van Moroni, aan het eind van zijn kroniek, hoofdstuk 10, vers 4:

‘En wanneer gij deze dingen ontvangt, spoor ik u aan God, de 
eeuwige Vader, in de naam van Christus te vragen of deze dingen 
niet waar zijn; en indien gij vraagt met een oprecht hart, met een 
eerlijke bedoeling en met geloof in Christus, zal Hij de waarheid 
ervan aan u openbaren door de macht van de Heilige Geest.’

Iedereen kan een openbaring van de Heilige Geest krijgen, zelfs 
als hij niet tot de kerk behoort, als hij maar oprecht op zoek is 
naar licht en waarheid. De Heilige Geest komt en geeft iemand het 
getuigenis dat hij zoekt, waarna Hij Zich terugtrekt.7

3
Wij ontvangen de gave van de Heilige Geest 

na de doop door handoplegging.

Al in de tijd van de vroegchristelijke kerk was de belofte dat allen 
die zich bekeerden, zich tot vergeving van zonden lieten dopen en 
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getrouw wilden zijn, door handoplegging de gave van de Heilige 
Geest zouden ontvangen. Diezelfde belofte is gedaan aan allen die 
het evangelie in deze bedeling omarmen, want de Heer zegt:

‘En wie ook geloof hebben, zult u in mijn kerk bevestigen door 
handoplegging, en Ik zal hun de gave van de Heilige Geest verle-
nen.’ (LV 33:15.)8

U kunt de gave van de Heilige Geest niet krijgen door erom 
te bidden, uw tiende te betalen of het woord van wijsheid na te 
leven — zelfs niet door u in water tot vergeving van zonden te laten 
dopen. U moet die doop vervolledigen met de doop van de Geest. 
De profeet heeft op een keer gezegd dat je, als je iemand niet 
bevestigt en hem niet door handoplegging de gave van de Heilige 
Geest geeft, net zo goed een zak zand kunt dopen. U kunt die gave 
op geen enkele andere manier krijgen.9

Ik geloof in de leerstelling van handoplegging om de gave van 
de Heilige Geest te krijgen, waarmee we met onze Vader verbon-
den raken en zijn manieren leren, zodat we in zijn paden zullen 
wandelen.10

4
Dankzij de gave van de Heilige Geest kunnen de leden van 
de kerk de Heilige Geest als constante metgezel hebben.

De Heilige Geest is de Boodschapper of Trooster die de Heiland 
zijn discipelen beloofde na zijn kruisiging te sturen. Deze Trooster 
is door zijn invloed een constante metgezel van iedere gedoopte. 
Hij geeft de leden van de kerk openbaring, leiding en kennis van 
de waarheid, zodat ze in zijn licht kunnen wandelen. Het is de 
Heilige Geest die het verstand van het werkelijk gedoopte lid ver-
licht. Het is door middel van de Heilige Geest dat we individueel 
openbaring ontvangen en dat het licht van de waarheid toegang 
tot ons hart krijgt.11

Na onze doop worden we bevestigd. Waar dient die bevestiging 
toe? Om van ons metgezellen van de Heilige Geest te maken en 
ons het recht op de leiding van het derde lid van de Godheid te 
verlenen — een metgezel, die ons verstand verlicht zodat we door 
de Geest Gods bezield op zoek kunnen gaan naar kennis en begrip 
over alles wat met onze verhoging te maken heeft.12
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We kunnen na onze doop en bevestiging metgezellen van de 
Heilige Geest worden, die ons de wegen des Heren zal leren, ons 
verstand zal verlichten en ons begrip van de waarheid zal geven.13

Ons wordt beloofd dat de Heilige Geest na onze doop, als we 
waar en trouw zijn, als gids zal optreden. Wat is het doel daarvan? 
Het doel is onderricht te geven, aanwijzingen te geven en tot ons te 
getuigen van de heilsbeginselen van het evangelie van Jezus Chris-
tus. Ieder kind dat oud genoeg voor de doop is en zich laat dopen, 
heeft recht op de leiding van de Heilige Geest. Ik heb mensen horen 
zeggen dat een kind van acht daar te jong voor is. Ik weet wel beter. 
Ik had op mijn achtste een getuigenis van deze waarheid, dat door 
de Heilige Geest tot mij kwam. Dat heb ik sindsdien altijd gehad.14

Wat een heerlijke gunst is het om bestendig leiding van de Hei-
lige Geest te ontvangen en door Hem in de verborgenheden van 
het koninkrijk van God te worden ingewijd.15

5
Het gezelschap van de Heilige Geest staat alleen ter 

beschikking van hen die zich daar op hebben voorbereid.

Ik ben van mening dat er veel kerkleden zijn die zich hebben 
laten dopen tot vergeving van hun zonden en wie de handen zijn 
opgelegd voor de gave van de Heilige Geest, maar die deze gave 
— dat wil zeggen, de openbaringen van de Geest — nooit hebben 
ontvangen. Waarom niet? Omdat ze zich nooit hebben toegelegd 
op het ontvangen van die openbaringen. Ze hebben zich nooit 
verootmoedigd. Zij hebben nooit de stappen ondernomen die hun 
voorbereiden op het gezelschap van de Heilige Geest. Daarom gaan 
ze zonder die kennis door het leven; het ontbreekt hen aan begrip. 
En als die zwakke leden dan met geslepen mensen worden gecon-
fronteerd, die een valse voorstelling van zaken geven en de auto-
riteiten en de leerstellingen van de kerk kritiseren, ontbreekt het 
hen aan voldoende begrip, voldoende kennis en voldoende leiding 
van de Geest Gods om die verkeerde leerstellingen en leringen te 
weerstaan. Ze luisteren en denken vervolgens dat ze misschien een 
fout hebben gemaakt, en voor je het weet zijn ze de kerk uit, omdat 
het hen aan begrip ontbrak.16
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Het is een gebod van God dat de leden van de kerk ijverig zijn, 
zowel in hun bezigheden voor als hun studie van de geopenbaarde 
fundamentele waarheden van het evangelie. De Geest Gods zal niet 
bij de onverschilligen, de weerspannigen en de opstandigen blij-
ven die zich onttrekken aan het licht van de goddelijke waarheid. 
Iedereen die zich in de kerk heeft laten dopen kan een onwrik-
baar getuigenis van de herstelling van het evangelie hebben. Dit 
getuigenis zal echter vervagen en uiteindelijk verdwijnen, tenzij we 
ons voortdurend geestelijk sterken door studie, gehoorzaamheid en 
door ijverig te zoeken naar begrip van de waarheid.17

We hebben recht op de leiding van de Heilige Geest, maar die 
leiding krijgen we niet als we halsstarrig weigeren om de openba-
ringen te bestuderen, want die zijn gegeven om ons tot het licht 
en de waarheid van het eeuwige evangelie te leiden. We moeten 
niet denken dat we die leiding krijgen als we weigeren deze grote 
openbaringen te overwegen, die van zoveel betekenis voor ons zijn, 
zowel op stoffelijk als geestelijk vlak. Als we die ongelovige, scep-
tische houding hebben aangenomen en niet bereid zijn het licht en 

‘het is een goddelijk gebod dat de leden van de kerk 
ijverig in hun bezigheden en studie van de geopenbaarde 

fundamentele waarheden van het evangelie zijn.’
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de kennis te zoeken die de Heer binnen ons bereik heeft gebracht, 
lopen we het gevaar te worden misleid door boze geesten, de leer-
stellingen van duivels en de leringen van mensen [zie LV 46:7]. En 
als we met die verkeerde invloeden worden geconfronteerd, missen 
we het onderscheidende begrip waarmee we ze kunnen onderken-
nen en kunnen weten dat ze niet van de Heer komen. En dan vallen 
we ten prooi aan goddeloze, kwaadaardige en listige mensen.18

De Geest des Heren zal niet in onreine tabernakels wonen. Als 
iemand zich van de waarheid afwendt en zich tot slechte zaken 
bepaalt, zal die Geest hem daarin niet volgen en vertrekken. Zijn 
plaats wordt ingenomen door de geest van dwaling, de geest van 
ongehoorzaamheid, de geest van goddeloosheid, de geest van eeu-
wige vernietiging.19

6
Uit onze getrouwheid vloeit voort dat de Heilige Geest ons 
openbaringen zal geven die ons ten goede zullen komen.

De Heer heeft aan allen die zich bekeren en getrouw blijven, 
die nederig en ijverig zijn, de belofte gedaan dat zij leiding van de 
Geest Gods zullen krijgen. De Geest zal hen hun hele leven bege-
leiden en raad geven.20

Ieder lid van de kerk is de handen opgelegd voor de gave van 
de Heilige Geest. Het heeft recht op de openbaringen die voor hem 
persoonlijk nuttig en noodzakelijk zijn; niet voor de kerk, maar 
voor hemzelf. Het heeft op basis van zijn gehoorzaamheid en zijn 
nederigheid recht op het licht en de waarheid die door de Geest 
van waarheid worden geopenbaard. Wie naar die Geest luistert en 
in geloof en nederigheid naar de gave van de Geest streeft, zal niet 
worden misleid.21

We moeten een heilig leven leiden en in het licht en in de waar-
heid wandelen, zodat we een juist begrip hebben, dat tot ons komt 
door de gave en de macht van de Heilige Geest, die is beloofd aan 
allen die geloven, zich bekeren en de woorden van het eeuwige 
leven ontvangen. Als we omgang met die Geest hebben, wandelen 
we in het licht en hebben we omgang met God.22

Het is ieder lid van de kerk vergund de waarheid te weten, 
de waarheid te spreken en de inspiratie van de Heilige Geest te 
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hebben; het is ieder van ons vergund […] het licht te ontvangen en 
in het licht te wandelen. Als we in God verblijven, dat wil zeggen, 
al zijn geboden onderhouden, ontvangen we meer licht, totdat uit-
eindelijk de dag aanbreekt dat we volmaakt in kennis zullen zijn. 
[Zie LV 50:24.] 23

We keren uiteindelijk in de tegenwoordigheid van God onze 
Vader terug door de leiding die we van de Heilige Geest krijgen.24

Suggesties voor studie en onderwijs

Vragen
•	 Wat	leert	het	verhaal	in	‘Uit	het	leven	van	Joseph	Fielding	Smith’	

ons over de Heilige Geest? Wanneer heeft de Geest u aange-
spoord om iemand te helpen?

•	 President	Smith	sprak	over	‘de	Geest	van	God	die	tegen	de	geest	
van een mens spreekt’ (paragraaf 1). Hoe verschilt de communi-
catie tot onze geest van de communicatie tot onze oren en ogen? 
In welke opzichten is ze krachtiger?

•	 Wat	zijn	zoal	de	verschillen	tussen	een	openbaring	van	de	Geest	
ontvangen, zoals Cornelius die kreeg, en de gave van de Heilige 
Geest ontvangen? (Zie paragraaf 2.)

•	 President	Smith	legde	uit	dat	de	doop	onvolledig	is	zonder	de	
gave van de Heilige Geest (zie paragraaf 3). In welke opzichten 
zou uw leven onvolledig zijn zonder de gave van de Heilige 
Geest?

•	 Overweeg	president	Smiths	leringen	in	paragraaf	4	over	wat	het	
betekent om het constante gezelschap van de Heilige Geest te 
hebben. Hoe bent u gezegend door dit gezelschap?

•	 Wat	kunnen	we	doen	om	ons	voor	te	bereiden	op	het	gezelschap	
van de Heilige Geest? (Zie paragraaf 5 voor enkele voorbeelden.)

•	 Neem	paragraaf	6	door	en	schenk	daarbij	aandacht	aan	de	lei-
ding die we van de Heilige Geest kunnen krijgen. Hoe kun-
nen ouders hun kinderen leren die leiding te herkennen en te 
ontvangen?
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Relevante Schriftteksten
Johannes 16:13; Handelingen 19:1–6; 1 Korintiërs 12:3; 1 Nephi 

10:17–19; 2 Nephi 31:15–20; 3 Nephi 19:9; LV 46:13; Geloofsarti-
kelen 1:4

Onderwijstip
‘Het is niet erg als het een paar seconden stil is nadat u een vraag 

hebt gesteld. Beantwoord uw eigen vraag niet. Geef de leerlingen 
voldoende tijd om erover na te denken. Als het echter te lang stil 
blijft, kan het zijn dat ze de vraag niet begrijpen en dat u de vraag 
anders moet stellen’ (Onderwijzen — geen grotere roeping [1999], 
p. 69).

Noten
 1. In: Conference Report, april 1940,  

p. 96.
 2. In: Francis M. Gibbons, Joseph Fielding 

Smith: Gospel Scholar, Prophet of God 
(1992), pp. XIV–XV.

 3. Privécorrespondentie, geciteerd 
in: Doctrines of Salvation, Bruce R. 
McConkie (red.), 3 delen. (1954–1956), 
1:38; cursivering niet overgenomen uit 
het origineel.

 4. Privécorrespondentie, geciteerd in  
Doctrines of Salvation, 1:38.

 5. ‘The Sin against the Holy Ghost’, 
Instructor, oktober 1935, p. 431; zie 
ook Doctrines of Salvation, 1:47–48.

 6. ‘Out of the Darkness’, Ensign, juni 
1971, p. 4.

 7. ‘Address by Elder Joseph Fielding 
Smith before Seminary Teachers’, Dese-
ret News, 27 april 1935, kerkkatern, 
p. 7; zie ook Doctrines of Salvation, 
1:42.

 8. ‘Avoid Needless Speculations’, Impro-
vement Era, december 1933, p. 866; zie 
ook Doctrines of Salvation, 1:38–39.

 9. ‘Address by Elder Joseph Fielding 
Smith before Seminary Teachers’, p. 7; 
zie ook Doctrines of Salvation, 1:41; 
Teachings of Presidents of the Church: 
Joseph Smith (2007), 95.

 10. In: Conference Report, april 1915, 
p. 118.

 11. Answers to Gospel Questions, samen-
gesteld door Joseph Fielding Smith jr., 
5 delen. (1957–1966), 2:149–150.

 12. ‘Seek Ye Earnestly the Best Gifts’, 
Ensign, juni 1972, p. 2.
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 22. In: Conference Report, april 1916, 
p. 74; zie ook Doctrines of Salvation, 
3:290.
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Het eeuwig huwelijk

‘De volheid en de zegeningen van het priesterschap 
en het evangelie komen voort uit het celestiale 

huwelijk. Het is de hoogste verordening van het 
evangelie en de hoogste verordening van de tempel.’

Uit het leven van Joseph Fielding Smith

De achttienjarige Joseph Fielding Smith was dan wel verteld dat 
er een jonge studente, Louie Emily Shurtliff genaamd, bij de familie 
Smith zou komen wonen. Toch was hij verbaasd — en aangenaam 
verrast — toen hij op zekere dag van zijn werk thuiskwam en hij 
Louie een lofzang op de piano van de familie hoorde spelen. Op 
die dag aan het eind van de zomer van 1894 sloten Joseph en Louie 
vriendschap, die geleidelijk uitgroeide tot liefde. Zij werden op 26 
april 1898 in de Salt Laketempel aan elkaar verzegeld.1

Louie en Joseph hielden echt van elkaar. In de twee jaar dat hij 
een zending in Engeland vervulde, waarvoor hij kort na hun huwe-
lijk was geroepen, werkte ze voor haar vader om hem financieel te 
ondersteunen. Ze steunde hem ook emotioneel en spiritueel door 
hem bemoedigende brieven te sturen. Nadat hij was teruggekeerd, 
stichtten ze een gelukkig gezin en verwelkomden twee dochters. 
Maar na tien jaar huwelijk werd Louie tijdens haar derde zwanger-
schap ernstig ziek. Ze stierf op 31-jarige leeftijd.

Joseph putte troost uit de zekerheid dat Louie ‘naar een betere 
wereld’ was gegaan. Hij nam een gebed in zijn dagboek op dat hij 
‘waardig [mocht] zijn om haar in eeuwige heerlijkheid te ontmoe-
ten, om weer met haar verenigd te worden.’ 2 Maar hoeveel troost 
en hoop het evangelie hem ook bood, hij miste Louie vreselijk. 
Hij maakte zich ook zorgen over zijn dochters nu er geen moeder 
meer was. Kort na Louies dood ontmoette Joseph Ethel Georgina 
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‘het huwelijk, zoals de heiligen der laatste dagen het zien, 
is een verbond dat verordend is om eeuwig te duren.’
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Reynolds. Hoewel zijn liefde voor Louie onverminderd bleef, ging 
hij van Ethel houden, en zijn dochters ook. Na goedkeuring van 
zijn ouders, Louies ouders en Ethels ouders vroeg Joseph Ethel ten 
huwelijk. Ze werden op 2 november 1908 verzegeld. Ze hadden 
samen een gelukkig en boordevol leven, daar zij nog eens negen 
kinderen kregen. Hun gezin karakteriseerde zich door orde, vlijt, 
respect, reinheid, zachte discipline, liefde en gezond plezier.3

Na een huwelijk van 29 jaar stierf Ethel aan een slopende ziekte 
die haar gezondheid vier jaar lang had ondermijnd. Nogmaals 
voelde Joseph zich, hoewel getroost door de zekerheid van het 
eeuwige huwelijk, eenzaam.4 En nogmaals ontmoette hij iemand 
met wie hij door het leven kon gaan. Hij en Jessie Evans werden 
op 12 april 1938 verzegeld. ‘In de 33 jaar dat ze samen waren, ver-
gezelde ze hem bijna op al zijn reizen, kort en lang. Hij hielp haar 
op zijn beurt met boodschappen doen, met de afwas en in de herfst 
met fruit wecken. Hij had er geen moeite mee dat hij een apostel 
met een schort voor was.’ 5 Jessie zei vaak over haar echtgenoot: 
‘Hij is de aardigste man die er bestaat. Ik heb hem nog nooit een 
onvriendelijk woord horen zeggen.’ Met een glimlach antwoordde 
hij dan: ‘Ik ken geen onvriendelijke woorden.’ 6

Biograaf John J. Stewart heeft het volgende over president Smiths 
liefde en genegenheid jegens Jessie geschreven: ‘Vanaf de kansel 
spoorde hij echtgenoten aan om lief voor en toegewijd aan hun 
vrouw te zijn. Maar de preek die mij het meest is bijgebleven, is dat 
hij op een hete dag in juli 1971 heuvelopwaarts in het steile noor-
den van Salt Lake City naar het ziekenhuis is gelopen om zijn 95ste 
verjaardag aan het bed van zijn zieke vrouw Jessie door te brengen. 
Toen haar toestand verslechterde, bleef hij wekenlang dag en nacht 
bij haar om een oogje op haar te houden en haar tot het einde toe 
te troosten en te bemoedigen.’ 7

Jessie overleed op 3 augustus 1971. Twee maanden later sprak 
president Smith het openingswoord in de algemene conferentie. Uit 
zijn getuigenis bleek dat hij, ondanks zijn verdriet, zijn vertrouwen in 
God bleef stellen en zijn hoop op het eeuwige leven bleef vestigen:

‘Ik voel mij gedrongen om net als Job vanouds, wiens kennis uit 
dezelfde bron kwam als die van mij, te zeggen: ‘Ik weet echter: mijn 
Verlosser leeft, en Hij zal ten laatste over het stof opstaan’ en ik ‘zal 
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[in] mijn vlees God aanschouwen. Ik zelf zal Hem aanschouwen, en 
mijn ogen zullen Hem zien. […]’ [ Job 19:25–27, HSV.]

‘En nu ik mijn getuigenis aan dat van Job paar, wil ik mij ook met 
hem verenigen in dankzegging voor de kreet, die hij uit doodsangst 
en zielensmart slaakte: ‘[…] De Heere heeft gegeven en de Heere 
heeft genomen; de Naam van de Heere zij geloofd!’ ( Job 1:21, HSV.)

‘Ik bid dat we allen de macht van de Heilige Geest bij ons zullen 
hebben, oprecht voor het aangezicht van de Heer zullen wandelen 
en het eeuwige leven zullen beërven in de woningen en koninkrij-
ken die voor de gehoorzamen zijn bereid.’ 8

Na de toespraak van president Smith zei president Harold B. 
Lee, die de bijeenkomst leidde: ‘Ik ben er zeker van dat alle leden 
van de kerk, zich bewust van de omstandigheden waaronder hij 
deze krachtige boodschap heeft gebracht, enorm zijn opgebouwd 
door de kracht die er deze ochtend van hem is uitgegaan. Dank u, 
president Smith, uit de grond van ons hart.’ 9

Leringen van Joseph Fielding Smith
1

Het celestiale huwelijk is de hoogste verordening 
van het evangelie van Jezus Christus.

Er is niet één verordening in het evangelie van Jezus Christus van 
groter belang, of plechtiger en heiliger van karakter, en noodzake-
lijker voor [onze] eeuwige vreugde […] dan het huwelijk.10

De volheid en de zegeningen van het priesterschap en het 
evangelie komen voort uit het celestiale huwelijk. Het is de hoog-
ste verordening van het evangelie en de hoogste verordening van 
de tempel.11

Ik wil er bij mijn goede broeders en zusters, de goede leden van 
de kerk, op aandringen om naar de tempel te gaan en daar voor 
tijd en alle eeuwigheid in het huwelijk te treden.12
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2
In tegenstelling tot het huwelijk in de wereld 
duurt het huwelijk in het heilsplan eeuwig.

Het huwelijk is voor veel mensen niet meer dan een burgerlijke 
verbintenis of overeenkomst tussen een man en een vrouw, die 
aangeeft dat ze een huwelijksrelatie hebben. Het is echter een eeu-
wig beginsel, waar het bestaan van het mensdom van afhangt. De 
Heer heeft deze wet, als onderdeel van de evangeliewetten, aan het 
begin van de wereld aan de mens gegeven en het eerste huwelijk 
diende eeuwig te duren. Volgens de wet van de Heer dient elk 
huwelijk eeuwig te duren. Als het mensdom strikt gehoorzaam het 
evangelie zou naleven en in de liefde zou blijven die de Geest van 
de Heer brengt, waren alle huwelijken eeuwig. […]

[…] Het huwelijk is, zoals de heiligen der laatste dagen het begrij-
pen, een verbond dat verordend is eeuwig te duren. Het is de basis 
van de eeuwige verhoging, want zonder het huwelijk kan er geen 
eeuwige vooruitgang in het koninkrijk Gods zijn.13

Het is duidelijk voor wie de krant lezen, het nieuwsbericht op de 
radio volgen en naar de televisie kijken dat veel te veel mensen het 
huwelijk en het gezin niet zien zoals de Heer ze bedoeld heeft.14

Het huwelijk is een heilig verbond. Toch komt het vaak voor 
dat onbeschofte en onreine mensen, alsmede mensen die zichzelf 
beschaafd vinden maar niets op hebben met dit heilige beginsel, 
er onbetamelijke grappen over maken, er lollig over doen en het 
totaal niet serieus nemen.15

De Heer heeft ons zijn eeuwige evangelie als licht en banier 
gegeven. Dit evangelie omvat zijn heilige huwelijksorde, die eeu-
wig is. We dienen niet en moeten niet de huwelijksgewoonten van 
de wereld navolgen. Wij hebben meer licht dan de wereld en God 
verwacht meer van ons dan Hij van hen verwacht.

Wij weten wat de ware huwelijksorde is. We weten hoe belang-
rijk het gezin in het heilsplan is. We weten dat we in de tempel 
dienen te trouwen en dat we rein en zuiver moeten blijven, zodat 
de Heilige Geest der belofte zijn bekrachtigende zegel aan ons 
huwelijk kan hechten.
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Wij zijn geestkinderen van onze eeuwige Vader. Hij heeft lang 
geleden een heilsplan opgesteld. Dat plan houdt in dat we naar 
de aarde komen, ons hier ontplooien en vooruitgang boeken en 
worden zoals Hij is. Met andere woorden: Hij heeft ons voorzien 
van een evangelieplan dat ons in staat stelt zelf een eeuwig gezin 
te hebben en het eeuwige leven te genieten.16

Het is nooit de bedoeling van de Vader geweest om het huwelijk 
bij de dood van het sterfelijk lichaam te beëindigen. Hij wil juist 
eer, heerschappij en macht aan de verbonden partijen toevoegen 
en het gezin in alle eeuwigheid in het koninkrijk van God laten 
voortbestaan. Dergelijke zegeningen zijn voorbehouden aan hen 
die bereid zijn om zich nauwkeurig aan dit verbond te houden zoals 
de Heer dat heeft geopenbaard. Het is niet louter een verbond tus-
sen een man en een vrouw, want de Heer heeft gezegd dat ze in 
het huwelijk tot één vlees zijn en een verbond met God aangaan.17

‘de gezinsband, het gezin als geheel, [zal] in het toekomende leven in 
rechtschapenheid […] voortduren, mits op de juiste manier gevormd.’
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3
Trouw blijven aan het huwelijksverbond brengt 

geluk en leidt tot eeuwige heerlijkheid.

Ik ben de Heer dankbaar voor de kennis over het eeuwig huwe-
lijksverbond, dat de man recht geeft op zijn vrouw en de vrouw 
recht geeft op haar man in de toekomende wereld, mits zij naar 
het huis des Heren zijn gegaan en voor tijd en alle eeuwigheid in 
de echt zijn verenigd door iemand die deze verzegelbevoegdheid 
bezit, want zij kunnen deze zegen op geen enkele andere wijze 
krijgen. Ik ben ook dankbaar voor de kennis dat de gezinsband, 
het gezin als geheel, in het toekomende leven in rechtschapenheid 
zal voortduren, mits op de juiste manier gevormd.18

Ik wil allen die naar de tempel zijn geweest en daar zijn gehuwd 
dringend verzoeken trouw en waar aan hun verbonden en ver-
plichtingen te zijn, want in het huis des Heren hebt u plechtige 
verbonden gesloten.19

Niets zal de mens zo vlot voorbereiden op heerlijkheid in het 
koninkrijk van God als getrouwheid aan het huwelijksverbond. […]

Indien op de juiste wijze ontvangen, wordt dit verbond het mid-
del tot het grootste geluk. Het leidt tot de grootste eer in dit leven 
en in het toekomende leven — eer, heerschappij en macht in vol-
maakte liefde. Die zegeningen van eeuwige heerlijkheid zijn voor-
behouden aan hen die bereid zijn om zich aan dit en alle andere 
verbonden van het evangelie te houden.20

Wat houdt het huwelijk in voor de leden van de kerk? Het houdt 
in dat zij door die verordening de grootste zegen, de hoogste zegen, 
de zegen van eeuwige levens, ontvangen. Zo stelt de Heer het: 
‘eeuwige levens’, wat inhoudt dat niet alleen man en vrouw het eeu-
wige leven beërven, maar ook hun kinderen die in het verbond zijn 
geboren, zullen bij getrouwheid eveneens recht hebben op eeuwige 
levens. En verder dat de man en de vrouw na de opstanding uit de 
dood geen einde zullen hebben. Daar bedoelt de Heer mee dat ze 
een voortzetting van nakomelingschap zullen hebben en dat er geen 
eind aan het gezin als geheel komt. [Zie LV 132:19–24.] 21
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Om de doeleinden van onze eeuwige Vader te verwezenlijken, 
moet er een verbintenis zijn die een man en een vrouw de zegenin-
gen van Godschap brengen, mits zij zoals beloofd waar en trouw 
zijn. Een man noch een vrouw kan de volheid van de zegeningen 
van het koninkrijk van God alleen ontvangen, maar samen kunnen 
zij alle zegeningen en voorrechten krijgen die verband houden met 
de volheid van het koninkrijk van de Vader.22

4
Ieder mens van wie het hart oprecht is, zal de gelegenheid 

hebben om de zegeningen van het eeuwige huwelijk te 
ontvangen, hetzij in dit leven, hetzij in het volgende.

In het grootse heilsplan is er niets over het hoofd gezien. Het 
evangelie van Jezus Christus is het mooiste dat er op aarde is. Het 
sluit elk oprecht mens in die Hem ijverig zoekt en verlangt zijn 
wetten en verbonden te gehoorzamen. Als iemand dus om enige 
reden niet heeft voldaan aan een van de verbonden, zal de Heer 
hem of haar oordelen naar het voornemen van het hart. Er zijn 
duizenden leden van de kerk [die ver van een tempel af wonen] 
die zijn getrouwd en een gezin hebben grootgebracht, die het heb-
ben moeten stellen zonder de verzegeling voor tijd en alle eeuwig-
heid. Velen van hen zijn inmiddels overleden en zij hebben hun 
zegeningen op plaatsvervangende wijze ontvangen. Het evangelie 
is een plaatsvervangend werk. Jezus heeft voor ieder mens plaats-
vervangend werk gedaan, omdat we dat niet voor onszelf konden 
doen. Evenzo staat Hij de levende leden van de kerk toe om als 
plaatsvervangers van de doden op te treden, die niet in de gelegen-
heid waren om het zelf te doen.

Verder zijn er duizenden jonge mannen en vrouwen die naar 
de geestenwereld zijn overgegaan zonder die zegeningen te ont-
vangen. Velen van hen zijn in de oorlog gesneuveld; velen zijn in 
hun jeugd overleden en velen in hun kinderjaren. De Heer zal niet 
een van hen vergeten. Alle zegeningen die verband houden met 
de verhoging zullen hun worden gegeven, want dat is de gang van 
de gerechtigheid en de barmhartigheid. Dat geldt ook voor wie in 
de ringen van Zion en in de schaduw van onze tempels wonen; als 
hen in dit leven zegeningen ontgaan, dan zullen ze die zegeningen 
in het millennium krijgen.23
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Niemand die getrouw blijft, kan de verhoging worden ontzegd. 
[…] Een afvallige echtgenoot, kan zijn getrouwe vrouw niet de ver-
hoging ontzeggen of andersom.24

5
Kinderen en jongeren bereiden zich op 

het eeuwig huwelijk voor door zich in het 
huwelijksverbond te verdiepen, groot geloof 

te oefenen, en rein en zuiver te blijven.

Mogen alle vaders en moeders in de kerk hun kinderen bij-
brengen dat het huwelijksverbond heilig is. Laten zij hun kinderen 
inprenten dat zij alleen de zegeningen van eeuwige levens kunnen 
ontvangen door de verbonden van God te eren, waarvan het eeu-
wig huwelijksverbond een van de belangrijkste en noodzakelijkste 
verbonden is.25

Dit leven is kort en de eeuwigheid is lang. Als het tot ons door-
dringt dat het huwelijksverbond eeuwig zal duren, dan moeten we 
er ook zorgvuldig mee omgaan. […] Het advies aan onze jongeren 
is om zorgvuldig een huwelijkspartner te kiezen die groot geloof 
in het evangelie heeft. Het ligt eerder in de lijn der verwachtingen 
dat die persoon zich aan elke belofte en elk verbond houdt. Als de 
jongemannen en jongevrouwen weten wat de goddelijke zending 
van onze Heer inhoudt en in het evangelie geloven dat bij monde 
van de profeet Joseph Smith is geopenbaard, is de kans op een 
gelukkig eeuwigdurend huwelijk het grootst.26

Ik verzoek jullie dringend, jeugd van Zion, rein en zuiver te blij-
ven, zodat je samen met de partner van je keuze naar het huis des 
Heren kunt gaan en al die geweldige zegeningen kunt genieten die 
de Heer je aanbiedt.27

Er is één ding […] waar ik de aandacht op wil vestigen — jong-
gehuwden zijn vaak niet tevreden met een eenvoudig en beschei-
den begin. Ze willen net zoveel bestedingsruimte als hun ouders 
hebben op het ogenblik dat zij, de kinderen, gaan trouwen. […] Ze 
willen van meet af aan alle mogelijke luxes om een gerieflijk leven 
te hebben. Ik vind dat ze daarmee een vergissing begaan. Ik vind 
dat ze bescheiden moeten beginnen, dat ze hun geloof in de Heer 
moeten stellen, dat ze hun bestaan langzamerhand, stukje bij beetje, 
moeten opbouwen, totdat ze de luxe hebben die ze verlangen.28
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6
De man en vrouw die zich getrouw aan alle 

verordeningen en beginselen van het evangelie 
houden, zullen steeds meer huwelijksgeluk ervaren.

Het huwelijk is door God ingesteld. Als het in heiligheid wordt 
aanvaard en nageleefd is het een uitstekend beginsel. Als de man-
nen en vrouwen van tegenwoordig dit verbond in ootmoed, liefde 
en geloof zouden aangaan, zoals hen wordt geboden, en rechtscha-
pen op de weg van het eeuwige leven zouden wandelen, waren er 
geen echtscheidingen, geen ontwrichte gezinnen, maar onuitspre-
kelijk geluk en ondenkbare vreugde.29

Ik wil al mijn goede broeders en zusters die een tempelhuwelijk 
hebben, inprenten dat ze nooit de grootse zegeningen moeten ver-
geten die hun verleend zijn: dat de Heer hun, bij getrouwheid, het 
recht heeft gegeven om zijn zoons en dochters te worden, mede-
erfgenamen van Jezus Christus, in het bezit van alles, zoals het hier 
staat, wat de Vader heeft [verwijzend naar Romeinen 8:13–19 en 
Leer en Verbonden 76:54–60].

de man en vrouw die zich getrouw aan alle verordeningen en beginselen 
van het evangelie houden, zullen steeds meer huwelijksgeluk ervaren.



h o o F d S t u k  1 5

213

En toch zijn er leden van de kerk die dit niet beseffen, want 
nadat zij voor tijd en alle eeuwigheid zijn gehuwd […] en de belofte 
van de volheid van het koninkrijk van de Vader hebben ontvangen, 
laten zij dingen in hun leven toe die voor wrijving zorgen en tot 
verdeeldheid leiden. En ze vergeten dat ze een verbond voor tijd en 
alle eeuwigheid met elkaar hebben gesloten; en dat niet alleen, ze 
hebben een verbond met hun Vader in de hemel gesloten.30

Als een echtpaar ijverig en getrouw alle verordeningen en begin-
selen van het evangelie in acht neemt, zou dat elke reden voor een 
echtscheiding in de kiem smoren. Man en vrouw zouden meer 
huwelijksgeluk ervaren en in de loop der tijd meer en meer op 
elkaar gesteld raken. Niet alleen zou de man zijn vrouw liefhebben 
en de vrouw haar man, maar de kinderen in het gezin zouden in 
een sfeer van liefde en harmonie opgroeien. De liefde onderling 
zou geen schade oplopen en bovendien zou de liefde jegens onze 
eeuwige Vader en zijn Zoon, Jezus Christus, zich steviger in hun 
ziel vastzetten.31

Suggesties voor studie en onderwijs

Vragen
•	 Dit	hoofdstuk	begint	met	voorbeelden	van	vreugde	en	verdriet	

die deel kunnen uitmaken van het huwelijks- en gezinsleven. 
Hoe kan de leer van het eeuwige gezin ons sterken in gelukkige 
en verdrietige tijden?

•	 Wat	maakt	het	celestiale	huwelijk	tot	‘de	hoogste	verordening	van	
de tempel’? (Zie paragraaf 1.)

•	 President	Smith	stelt	de	huwelijksopvattingen	van	de	Heer	tegen-
over de huwelijksopvattingen van de wereld (zie paragraaf 2). 
Wat is er zo opvallend aan het contrast? Hoe kunnen wij ons 
huwelijk en ons gezin beschermen?

•	 In	paragraaf	3	noemt	president	Smith	minstens	vijf	zegeningen	op	
die men krijgt als men ‘trouw en waar’ aan het huwelijksverbond 
is. Wat houdt het voor u in om trouw en waar aan het huwelijks-
verbond te zijn?
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•	 Wat	kunnen	ouders	zoal	doen	om	‘hun	kinderen	bij	[te]	brengen	
dat het huwelijksverbond heilig is’? (Zie paragraaf 5 voor enkele 
ideeën.)

•	 In	paragraaf	6	legt	president	Smith	uit	hoe	iemand	meer	huwe-
lijksgeluk kan ervaren. Welke voorbeelden hebt u gezien van dit 
beginsel? Denk, indien u getrouwd bent, na over wat u kunt doen 
om het geluk in uw huwelijk te vergroten.

Relevante Schriftteksten
1 Korintiërs 11:11; LV 42:22; 131:1–4; Mozes 3:18–24

Onderwijstip
‘Als u vragen op het bord schrijft voordat de klas begint, kun-

nen de leerlingen alvast over het onderwerp van de les nadenken.’ 
(Onderwijzen — geen grotere roeping [1999, p. 93.)
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president Joseph Fielding Smith en zijn achterkleindochter Shanna mcconkie.
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H O O F D S T U K  1 6

Kinderen in licht en 
waarheid grootbrengen

‘De eerste plicht ten aanzien van het onderwijs 
aan de kinderen in de kerk berust bij de ouders.’

Uit het leven van Joseph Fielding Smith

President Joseph Fielding Smith omschreef zijn vader, president 
Joseph F. Smith, als ‘iemand in wie ik meer vertrouwen had dan 
in ieder ander mens die ik ken.’ 1 Hij zei dat zijn vader zijn kinde-
ren vaak bijeenriep ‘om ze in de beginselen van het evangelie te 
onderwijzen. Ze genoten er allemaal van dat hij er was en waren 
dankbaar voor de raadgevingen en aanwijzingen die hij hun gaf. 
[…] Ze zijn nooit vergeten wat hij hun leerde en hoe ze zich daar-
onder voelden, en dat zal altijd wel zo blijven.’ 2 Ook zei hij: ‘Mijn 
vader was de zachtaardigste man die ik ooit heb gekend. […] Een 
van mijn fijnste herinneringen is dat hij en ik uren achtereen over 
de beginselen van het evangelie spraken en dat hij me onderwees 
zoals alleen hij dat kon. Op die manier werd het fundament van 
mijn eigen kennis van de waarheid gelegd, zodat ook ik kan zeggen 
dat ik weet dat mijn Verlosser leeft en dat Joseph Smith een profeet 
van de levende God was, is en altijd zal zijn.’ 3

Joseph Fielding Smith sprak ook liefdevol over zijn moeder, 
Julina L. Smith, en wat zij hem had geleerd. Hij zei: ‘Mijn moe-
der heeft mij op haar schoot liefde voor de profeet Joseph Smith 
en liefde voor mijn Verlosser bijgebracht. […] Ik ben blij voor de 
opvoeding die ik heb genoten. De raadgevingen van mijn vader 
heb ik altijd geprobeerd op te volgen. Maar niet alles komt op zijn 
conto. Een aanzienlijk deel daarvan, misschien wel het grootste, 
komt op conto van mijn moeder, die mij als klein kind op schoot 
nam en mij verhalen over de pioniers vertelde. […] Ze heeft mij 
veel geleerd en heeft mij, toen ik kon lezen, datgene in handen 
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gegeven wat ik kon begrijpen. Ze leerde mij bidden [en] om waar 
en trouw aan mijn verbonden en verplichtingen te zijn, en om 
mijn plichten als diaken en als leraar […] en later als priester na 
te komen. […] Mijn moeder zag erop toe dat ik las, en ik las heel 
erg graag.4

Toen Joseph Fielding Smith zelf vader was, volgde hij het voor-
beeld van zijn ouders. Zijn dochter Amelia heeft gezegd:

‘Mijn vader was de volmaakte leerling en leraar. Hij leerde ons 
niet alleen veel van wat hij wist, maar moedigde ons ook aan om 
zelf veel te leren. […]

‘Voor zijn kinderen hield hij zich aan de raad die in Leer en Ver-
bonden 93:40 staat: ‘Maar Ik heb u geboden uw kinderen in licht 
en waarheid groot te brengen.’

‘Hij vertelde ons aan de ontbijttafel verhalen uit de Schriften. Hij 
bezat het talent om elk verhaal nieuw en spannend te laten klinken, 
hoewel we het al vele malen hadden gehoord. De spanning die ik 
voelde toen de soldaten van de farao op het punt stonden de gou-
den beker in Benjamins zak met graan te vinden, herinner ik mij 
nog heel goed. Hij vertelde ons over Joseph Smith en de gouden 
platen en over het bezoek van de Vader en de Zoon. Als vader tijd 
had om ons naar school te brengen, ging hij door met vertellen. We 
liepen langs de [Salt Lake]tempel op weg naar school en dan ver-
telde hij ons over de engel Moroni. Hij vertelde ons dat de tempel 
een heel bijzonder gebouw was, dat je goed moest leven om daar 
binnen te komen; en als je daar trouwde was dat voor eeuwig. En 
waar hij om bad als we ’s ochtends en ’s avonds vóór de maaltijd 
in gezinsgebed voor onze stoel knielden, kwam onze vorming ook 
ten goede. […]

‘Nu zijn niet alleen zijn nakomelingen bij zijn leringen gebaat, 
maar ook heel veel getrouwe leden van de kerk. Ik vind het een 
groot voorrecht en zegen dat ik een dochter van hem ben.’ 5
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Leringen van Joseph Fielding Smith
1

God gebiedt ouders hun kinderen in licht en waarheid 
groot te brengen om de invloed van de boze tegen te gaan.

Er kan niet genoeg nadruk worden gelegd op het belang van har-
monie in het gezin — liefde en consideratie voor elkaar. Geestelijke 
solidariteit tussen gezinsleden is de rijke voedingsbodem waarop de 
kerk en de samenleving zullen floreren. De boze weet dat maar al 
te goed en hij bedient zich meer dan ooit van alle sluwe middelen, 
invloeden en krachten die hem ter beschikking staan om dit eeu-
wige instituut te ondermijnen en te vernielen. Alleen het evangelie 
van Jezus Christus dat in gezinsverband wordt nageleefd, zal deze 
duivelse vernielzucht kunnen tegengaan.6

Er zijn vele grote en reële gevaren waar we rekening mee moe-
ten houden, en de gevaren die ons meer dan alle andere samen 
zorgen baren, hebben te maken met onze kinderen. De enige echte 
bescherming of afdoende verdediging kan alleen door het gezin en 
de invloed die ervan uitgaat, worden geboden.7

We zullen onze kinderen het verschil tussen goed en kwaad moe-
ten leren, anders zullen zij vaak niet begrijpen waarom het beter 
voor hen is om niet mee te doen aan de zaken die bij de buren heel 
gewoon zijn. Als hun de leer van de kerk niet wordt bijgebracht, 
begrijpen ze misschien niet waarom ze op zondag niet naar een 
concert, theater, bioscoop, voetbalwedstrijd of iets dergelijks kunnen 
gaan, terwijl hun vrienden hun hart naar lieve lust kunnen ophalen 
aan de zaken die in strijd zijn met wat de Heer voor zijn heilige dag 
geschikt acht. Het is de taak van de ouders om hun kinderen een 
passende opvoeding te geven [en] de Heer zal de ouders veroorde-
len van wie de kinderen buiten de invloedssfeer van de beginselen 
van het evangelie van onze Heer Jezus Christus opgroeien.8

De Heer gebiedt ons, ieder van ons, om onze kinderen in licht 
en waarheid groot te brengen. Alleen met deze geesteshouding zul-
len onenigheid, ongehoorzaamheid, verzaking van heilige plichten 
geen kans van slagen hebben.9
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2
De ouders zijn allereerst verantwoordelijk 

voor het onderwijs aan hun kinderen.

De Vader heeft nooit afstand gedaan van zijn kinderen die op 
aarde zijn. Ze zijn nog steeds zijn kinderen. Hij heeft ze aan de 
zorg van sterfelijke ouders toevertrouwd, met de aansporing om 
ze in licht en waarheid groot te brengen. De belangrijkste, wezen-
lijkste taak van ouders is hun kinderen in licht en waarheid te 
onderwijzen.10

De eerste plicht ten aanzien van het onderwijs aan de kinderen 
in de kerk berust bij de ouders. Het is de verantwoordelijkheid van 
de ouders om hun kinderen in licht en waarheid groot te brengen. 
De Heer heeft verklaard dat ouders die daarin tekortschieten voor 
zijn rechterstoel verantwoording zullen moeten afleggen.11

De Heer heeft in 1831 in een openbaring aan de kerk gezegd:

‘En verder, voor zoverre er in Zion, of in één van de ringen van 
Zion, die georganiseerd zijn, ouders zijn, die kinderen hebben, en 
deze niet onderwijzen in de leer van bekering, geloof in Christus, 
de Zoon van de levende God, en van doop, en de gave des Heili-
gen Geestes door het opleggen van handen, wanneer zij acht jaar 
oud zijn, dan zij de zonde op het hoofd der ouders.

‘Want dat zal een wet zijn voor de inwoners van Zion, of in al 
haar georganiseerde ringen.’ [LV 68:25–26.]

[…] De Heer eist dat van ons.12

Ouders zijn verantwoordelijk voor de daden van hun kinderen 
als zij hun kinderen niet door voorbeeld en voorschrift onderwijzen.

Als ouders al het mogelijke hebben gedaan om hun kinderen 
door voorbeeld en voorschrift correct te onderwijzen, worden de 
ouders niet verantwoordelijk gehouden en rust de zonde op het 
hoofd van de kinderen.13
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3
De kerk staat de ouders bij in hun taak 

om hun kinderen te onderwijzen.

Iemand is in eerste instantie zelf verantwoordelijk om datgene 
te doen wat tot zijn heil leidt. We zijn allemaal op aarde om in het 
sterfelijk leven beproefd te worden. We zijn hier om te zien of we 
de geboden onderhouden en de wereld overwinnen, en alles wat 
we zelf kunnen doen, moeten we zelf doen.

Vervolgens zijn onze ouders verantwoordelijk voor ons heil. 
Ouders vervullen de rol van gids voor hun kinderen en hun is 
geboden hun kinderen in waarheid en licht groot te brengen, hen 
het evangelie te leren en hen het juiste voorbeeld te geven. Van 
kinderen wordt verwacht dat zij hun ouders gehoorzaam zijn, en 
eren en respecteren.

‘de kerk en haar instellingen vormen in feite een hulporganisatie 
om het gezin en het individu tot zegen te zijn.’
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De kerk en haar instellingen vormen in feite een hulporganisatie 
om het gezin en het individu tot zegen te zijn.14

Ik verzoek u, broeders en zusters, echtgenoten en echtgenotes, 
vaders en moeders, om uw voordeel te doen met elke mogelijkheid 
die de kerk biedt om uw kinderen onderwijs te geven in de ver-
schillende organisaties die als gevolg van goddelijke openbaring zijn 
opgericht: het jeugdwerk, de zondagsschool, de onderlinge ontwik-
kelingsvereniging [jongemannen en jongevrouwen], en de quorums 
van het lagere priesterschap onder leiding van onze bisschappen. […]

We hebben in de kerk, daar waar ons die mogelijkheid wordt 
geboden, seminarie en instituut. […] Broeders en zusters, stuur uw 
kinderen naar het seminarie. Wie een opleiding volgen, zijn oud 
genoeg om naar het instituut te gaan, mits zij in hun jeugd vol-
doende onderricht hebben ontvangen.15

4
Ouders behoren al het mogelijke te doen om 

hun kinderen het evangelie van Jezus Christus 
bij te brengen en te helpen naleven.

Een persoonlijk, zelfstandig getuigenis is en zal altijd de kracht 
zijn van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste 
Dagen. Een getuigenis komt het beste in het gezin tot ontplooiing. 
[…] Een getuigenis krijgen en behouden, behoort een gezinsproject 
te zijn. Laat niets na wat het getuigenis van een gezinslid ten goede 
kan komen.16

We moeten [kinderen] zoveel mogelijk tegen de zonden en kwa-
den van de wereld beschermen, zodat ze niet van de paden van 
waarheid en gerechtigheid worden afgeleid.17

Help uw kinderen op alle denkbare manieren om in de kennis 
van het evangelie van Jezus Christus op te groeien. Leer ze bidden. 
Leer ze het woord van wijsheid na te leven. Leer ze getrouw en 
nederig voor de Heer te wandelen, zodat ze u, als ze volwassen zijn 
geworden, zullen danken voor wat u voor ze heeft gedaan. Ze zul-
len op hun leven terugkijken en hun ouders danken en liefhebben 
voor de wijze waarop die ouders voor hen hebben gezorgd en hen 
in het evangelie van Jezus Christus hebben opgevoed.18
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een rechtschapen voorbeeld zijn

We verwachten van ouders dat ze een voorbeeld van recht-
schapenheid zijn, dat ze hun kinderen op de gezinsavond en op 
andere momenten om zich heen verzamelen en in het evangelie 
onderwijzen.19

Ouders moeten zijn wat ze willen dat hun kinderen worden, of 
daar althans uit alle macht aan werken. U kunt geen voorbeeld zijn 
van wat u niet bent, dat is onmogelijk.20

U dient door voorbeeld zowel als voorschrift te onderwijzen. U 
dient met uw kinderen in gebed neer te knielen. U dient hen in 
alle nederigheid in de zending van onze Heiland, Jezus Christus, 
te onderwijzen. U dient hen de weg te wijzen. En de vader die zijn 
zoon de weg wijst, zegt niet tegen hem: ‘Zoon, ga naar de zondags-
school, of ga naar de JMJV, of ga naar de priesterschapsvergadering’, 
maar hij dient te zeggen: ‘Kom, we gaan samen.’ Hij dient het goede 
voorbeeld te geven.21

kinderen onderwijzen als ze nog jong zijn

Niemand kan vroeg genoeg beginnen met de Heer dienen. […] 
Jonge mensen laten zich leiden door het onderwijs van hun ouders. 
Het kind dat vanaf de wieg rechtschapenheid wordt geleerd, zal 
hoogstwaarschijnlijk altijd voor rechtschapenheid kiezen. Goede 
gewoonten worden makkelijk gevormd en makkelijk gevolgd.22

Een gezin kan niet zonder gebed, geloof, liefde en gehoorzaam-
heid aan God. Het is de plicht van ouders om hun kinderen deze 
heilsbeginselen van het evangelie van Jezus Christus bij te bren-
gen, zodat ze weten waarom ze zich laten dopen, en ze het diepe 
verlangen zullen hebben om na hun doop de geboden van God te 
blijven onderhouden, zodat ze in zijn tegenwoordigheid kunnen 
terugkeren. Wilt u, broeders en zusters, uw kinderen eeuwig bij u 
hebben; wilt u met uw vaders en moeders vóór u zijn verbonden, 
wilt u deze volmaakte familieband hebben als u wordt toegestaan 
het celestiale koninkrijk van God binnen te gaan? Als dat zo is, moet 
u uw kinderen al vanaf de wieg onderwijzen.23
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kinderen leren bidden

Wat is een gezin zonder gebed? Het is dan geen mormoons 
gezin. We moeten bidden; we behoren geen morgen voorbij te laten 
gaan zonder de Heer in gezinsverband op onze knieën te danken 
voor zijn zegeningen en Hem om leiding te vragen. We behoren 
geen avond voorbij te laten gaan, we behoren niet naar bed te gaan, 
zonder nogmaals ons gezin bijeen te roepen en de Heer voor zijn 
bescherming te danken. We behoren de Heer elke dag van ons 
leven om leiding te vragen.24

Ik hoop dat u thuis uw kinderen leert bidden. Ik hoop dat u ’s 
ochtends en ’s avonds gezinsgebed hebt, dat u uw kinderen door 
voorbeeld en voorschrift leert om de geboden in acht te nemen, die 
uiterst waardevol en uiterst heilig zijn en zoveel voor ons eeuwige 
heil in Gods koninkrijk betekenen.25

uw kinderen inleiden in de Schriften

De Bijbel mag in geen enkel gezin ontbreken. Het Boek van 
Mormon mag in geen enkel gezin ontbreken. Ik heb het hier over 
mormoonse gezinnen. Ook de Leer en Verbonden en de Parel van 
grote waarde mogen niet ontbreken. Laat ze niet op de plank of in 
de kast liggen, maar leg ze geopend op een plek waar de kinderen 
er makkelijk bij kunnen en waar zij kunnen gaan zitten om zelf de 
beginselen van het evangelie te lezen en te bestuderen.26

Wekelijks gezinsavond houden

Kinderen die opgroeien in een gezin waar ze gezinsavond hou-
den, waar liefde en saamhorigheid bestaan, hebben een degelijke 
ondergrond voor goed burgerschap en een actief kerkleven. Ouders 
kunnen hun kinderen geen beter erfgoed nalaten dan de herinnerin-
gen aan en zegeningen van een gelukkig, hecht en liefderijk gezin.

Er gaan van goed geplande gezinsavonden blijvende vreugde en 
verstrekkende invloed uit. Op deze avonden kan het gezin gezamen-
lijke activiteiten houden, plannen maken, naar elkaar toegroeien, 
getuigenissen geven, evangeliebeginselen leren, pret maken en ont-
spanning zoeken, en bovenal de saamhorigheid en solidariteit sterken.
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Een vader en moeder die getrouw gezinsavond houden en op 
alle mogelijke manieren aan de saamhorigheid in het gezin werken, 
vervullen de belangrijkste plicht die ze hebben met ere — namelijk 
het ouderschap.27

De beste manier waarop een vader in het koninkrijk van God 
leiding geeft is zijn gezin voor te gaan in het houden van de gezins-
avond. Als de gezinsavond deel uitmaakt van het gezinsleven zal 
dat de saamhorigheid en het onderlinge respect ten goede komen, 
en zal ieder gezinslid meer geneigd zijn tot een rechtschapen en 
gelukkige levenswandel.28

Ouders die de uitstekende hulp die dit programma [gezins-
avond] biedt naast zich neerleggen, spelen met de toekomst van 
hun kinderen.29

deugd, kuisheid en moraal leren

U dient uw kinderen deugd en kuisheid te leren. U dient hen 
dat al in hun kinderjaren bij te brengen. En ze moeten op de vele 
valkuilen en gevaren in de wereld worden gewezen.30

We maken ons grote zorgen over het geestelijke en morele wel-
zijn van jongeren. Moraal, kuisheid, deugd, vrij-zijn van zonde — 
die zaken moeten ten grondslag aan onze manier van leven liggen 
als we die kwaliteiten ten volle willen benutten.

We verzoeken ouders dringend hun kinderen door voorbeeld en 
voorschrift persoonlijke reinheid te leren. Praat met uw kinderen 
over dergelijke zaken. […]

We hebben vertrouwen in het jonge en opkomende geslacht 
in de kerk en verzoeken onze jongeren dringend niet de levens-
wijze en gebruiken van de wereld over te nemen, niet opstandig te 
worden en niet de paden van waarheid en deugd te verlaten. We 
geloven dat ze in wezen goed zijn en verwachten van hen dat ze 
rechtschapen steunpilaren worden en het werk van de kerk met 
meer geloof en doelgerichter voortzetten.31
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kinderen voorbereiden zodat ze een getuige van de 
waarheid zullen zijn en een zending willen vervullen

Onze jonge mensen behoren tot de gezegendste en begunstig-
ste kinderen van onze Vader. Onze jongeren zijn de adel van de 
hemel, een voortreffelijk en uitverkoren geslacht met een godde-
lijke bestemming. Zij zijn voorbestemd om in deze tijd te worden 
geboren, waarin het evangelie op aarde is en waarin de Heer kloek-
moedige dienstknechten nodig heeft om dit belangrijke werk in de 
laatste dagen uit te voeren.32

We moeten [kinderen] zo voorbereiden dat ze een levende 
getuige van de waarheid en goddelijkheid van dit grote werk in de 
laatste dagen kunnen zijn, in het bijzonder onze zoons. Zie erop 
toe dat ze waardig en gereed zijn om op zending te gaan en het 
evangelie aan de andere kinderen van onze Vader te prediken.33

kinderen op een eigen eeuwig gezin voorbereiden

Onderwijst u [uw kinderen] zo dat zij in het huis des Heren wil-
len trouwen? Onderwijst u ze zo dat ze de geweldige begiftiging 
willen ontvangen die de Heer voor hen in petto heeft? Hebt u ze 
gewezen op het feit dat ze aan een partner kunnen worden verze-
geld, en alle gaven en alle zegeningen kunnen krijgen die betrek-
king hebben op het celestiale koninkrijk? 34

We moeten […] [onze kinderen] zo leiden en begeleiden dat ze 
een goede huwelijkspartner kiezen en in het huis des Heren willen 
trouwen, om zo erfgenaam te worden van al die geweldige zege-
ningen waarover we hebben gesproken.35

Laten we in ootmoed proberen ons gezin bij elkaar te houden, 
laten we onze kinderen onder invloed van de Geest Gods houden 
en in de beginselen van het evangelie onderwijzen, zodat ze in recht-
schapenheid en waarheid opgroeien. Wij krijgen [kinderen] om ze in 
de wegen van het leven, het eeuwige leven, op te voeden, zodat ze 
in de tegenwoordigheid van God, hun Vader, kunnen terugkeren.36
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Suggesties voor studie en onderwijs

Vragen
•	 Lees	in	‘Uit	het	leven	van	president	Joseph	Fielding	Smith’	de	

voorbeelden door waarin ouders hun kinderen liefdevol bejege-
nen. Bedenk hoe u die voorbeelden, ongeacht uw taken in het 
gezin, kunt volgen. Hoe kunnen ouders zich zo organiseren dat 
ze meer tijd met hun kinderen kunnen doorbrengen?

•	 President	Smith	noemt	gevaren	op	die	in	zijn	tijd	bestonden	(zie	
paragraaf 1). Welke gevaren zijn er in deze tijd bijgekomen? Wat 
kunnen ouders en grootouders doen om kinderen te wapenen 
tegen die gevaren?

•	 Overweeg	hoeveel	vertrouwen	onze	hemelse	Vader	in	ouders	
heeft door hun de zorg van zijn kinderen te geven (zie paragraaf 
2). Welke leiding en hulp biedt Hij hen aan?

•	 Op	welke	manieren	is	de	kerk	‘een	hulporganisatie	om	het	gezin	
en het individu tot zegen te zijn’? (Zie paragraaf 3.) Hoe zijn de 
kerk en haar organisaties u en uw gezin tot zegen? Wat kunnen 
we doen om onze kinderen en jongeren volledig bij de kerk te 
betrekken?

•	 In	paragraaf	4	staan	verschillende	adviezen	waarmee	wij	kin-
deren en jongeren het evangelie kunnen helpen naleven. Lees 
die adviezen door en overweeg de volgende vragen: Wat doen 
u en uw gezin goed? Waarin kunt u zich verbeteren? Wat kunt u 
doen om het getuigenis van de jongeren van de kerk te helpen 
versterken?

Relevante Schriftteksten
Deuteronomium 6:1–7; Psalmen 132:12; Mosiah 1:4; 4:14–15; 

LV 68:25–28; 93:36–40; zie ook ‘Het gezin: een proclamatie aan 
de wereld’

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 belangrijker dat de 
leerlingen de invloed van de Geest voelen, hun vragen beant-
woord krijgen, een groter begrip van het evangelie ontwikkelen 
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en vastbesloten zijn om de geboden te onderhouden.’ Het is ech-
ter ook ‘belangrijk om besprekingen op het juiste moment af te 
ronden. Het effect van een opbouwende bespreking kan verloren 
gaan als er te veel tijd wordt besteed. […] Maak goed gebruik van 
de beschikbare tijd. Weet wanneer de les beëindigd moet zijn. Geef 
uzelf voldoende tijd om de les samen te vatten en uw getuigenis 
te geven’ (Onderwijzen — geen grotere roeping [1999], pp. 64, 65).
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De verzegelbevoegdheid 
en de tempelzegeningen

‘Elia is naar de aarde gekomen […] om de volheid 
van het priesterschapsgezag te herstellen. Dit 

priesterschap draagt de sleutels in zich waarmee we 
alle verordeningen en beginselen voor het heil van de 
mens op aarde en in de hemel binden en verzegelen.’

Uit het leven van Joseph Fielding Smith

In 1902 reisde Joseph Fielding Smith naar de staat Massachusetts, 
waar hij gegevens vond over zijn voorouders aan zijn vaders kant 
van de familie. Terwijl hij daar was, ontmoette hij de genealoog 
Sidney Perley. De heer Perley zei tegen hem: ‘Het is mijn ambitie, 
als het mij gegeven is, om de documenten van iedereen die vóór 
1700 in Essex County zijn komen wonen, uit te zoeken.’

President Smith zou later zeggen: ‘Ik zei tegen hem: “Meneer 
Perley, dan hebt u nog heel wat werk te doen, is het niet?” Hij ant-
woordde: “Ja, en ik ben bang dat ik het niet af zal krijgen.” Toen 
vroeg ik hem: “Waarom doet u dit werk?” Hij dacht een ogenblik na, 
keek nogal verbaasd en antwoordde: “Ik weet niet waarom, maar 
ik ben ermee begonnen en ik kan er niet mee ophouden.” Ik zei: 
“Ik zou u kunnen vertellen waarom u dit werk doet en waarom u 
er niet mee kunt ophouden, maar als ik dat deed, zou u mij niet 
geloven en mij uitlachen.”

‘“Och,” zei hij, “dat weet ik niet. Als u het weet, zal ik er zeker 
naar luisteren.” Toen legde ik hem de profetie over de komst van 
Elia uit en dat die belofte op 3 april 1836 in de Kirtlandtempel 
in vervulling was gegaan, toen hij aan de profeet Joseph Smith 
en Oliver Cowdery was verschenen. Veel mensen hadden hun 
hart op de doden gericht en waren met genealogisch onderzoek 
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het hele gezin kan aan tempelwerk en familiehistorisch onderzoek meedoen.
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begonnen, ter vervulling van deze grote belofte dat Elia vóór de 
wederkomst zou komen, zodat de aarde niet met een ban zou 
worden geslagen. De kinderen richten nu hun hart op hun vaders 
en doen het verordeningswerk voor de doden, zodat de doden 
kans op verlossing hebben en tot het koninkrijk van God kunnen 
worden toegelaten.

‘Toen ik klaar was, lachte hij en zei: “Dat is een heel mooi 
verhaal, maar ik geloof het niet.” Hij gaf echter wel toe dat er iets 
was dat hem ertoe bracht om zijn onderzoek voort te zetten en 
dat hij er niet mee kon ophouden. Ik heb vele anderen gesproken 
die ermee waren begonnen en er niet mee konden ophouden, 
mannen en vrouwen die geen lid van de kerk waren. Daarom zijn 
er tegenwoordig duizenden mensen die zich bezighouden met 
genealogisch onderzoek. Wat ze niet weten is dat wij die docu-
menten kunnen gebruiken om in onze tempels het werk voor de 
doden te doen.’ 1

President Smith verklaarde dat familiegeschiedenis meer inhoudt 
dan namen, datums en plaatsen opzoeken en verhalen verzamelen. 
Het gaat om de tempelverordeningen die gezinnen voor eeuwig 
verbinden, om getrouwe mensen uit alle geslachten te verzegelen 
en in Gods gezin te brengen. ‘Ouders moeten zich aan elkaar laten 
verzegelen en kinderen aan hun ouders om de zegeningen van 
het celestiale koninkrijk te ontvangen’, zei hij. ‘Daarom hangen ons 
eeuwig heil en onze eeuwige vooruitgang af van het heil van onze 
waardige doden, met wie we in gezinsverband moeten worden ver-
bonden. Dat kan alleen maar in tempels worden gedaan.’ 2 Voordat 
hij de Ogdentempel (Utah, VS) inwijdde zei hij: ‘Ik wil u herinneren 
aan wat wij in werkelijkheid doen wanneer wij een huis des Heren 
inwijden, namelijk onszelf toewijden aan de dienst des Heren, met 
een verbond dat we het huis zullen gebruiken zoals Hij wil dat het 
wordt gebruikt.’ 3
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Leringen van Joseph Fielding Smith
1

Elia herstelde de bevoegdheid om op aarde en 
in de hemel te verzegelen of te binden.

Maleachi, de laatste profeet van het Oude Testament besloot zijn 
voorspellingen met deze woorden:

‘Zie, Ik zend u de profeet Elia, voordat de grote en geduchte dag 
des Heren komt.

Hij zal het hart der vaderen terugvoeren tot de kinderen en het 
hart der kinderen tot hun vaderen, opdat Ik niet kome en het land 
treffe met de ban.’ (Maleachi 4:5–6.)

Ik vind het heel gepast dat de laatste van de oude profeten zijn 
woorden met een belofte aan toekomende generaties eindigt; en 
dat hij in die belofte een tijd voorspelt dat voorbije bedelingen aan 
toekomende zullen worden gekoppeld. […]

Dankzij de Nephitische profeet Moroni, die op 21 september 
1823 aan Joseph Smith verscheen, hebben we een veel duidelijker 
interpretatie van de woorden van Maleachi. De engel haalde die 
als volgt aan:

‘Zie, Ik zal u het priesterschap openbaren, door de hand van de 
profeet Elia, voordat de grote en geduchte dag des Heren komt.

‘En hij zal in het hart der kinderen de aan de vaderen gedane 
beloften planten, en het hart der kinderen zal zich tot hun vaderen 
wenden.

‘Indien het niet zo ware, zou de ganse aarde bij zijn komst vol-
slagen worden verwoest.’ (LV 2:1–3.)

Moroni liet Joseph Smith weten dat die voorspelling spoedig in 
vervulling zou gaan. Die vervulling vond twaalf jaar later plaats, 
op 3 april 1836. Op die dag verscheen Elia in de Kirtlandtempel 
aan Joseph Smith en Oliver Cowdery. Daar verleende hij hun […] 
de bevoegdheid om op aarde en in de hemel te binden ofwel te 
verzegelen. De sleutels van dit priesterschap waren in het bezit van 
Elia, aan wie God macht over zowel de natuur als de mens had 
gegeven, met de bevoegdheid om alle verordeningen die met de 
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volheid van eeuwig heil verband houden voor tijd en eeuwigheid 
op de getrouwen te verzegelen.4

Sommige leden van de kerk denken ten onrechte dat Elia met 
de sleutels van de doop voor de doden of het heil voor de doden 
kwam. Elia’s sleutels waren veel uitgebreider. Het waren de sleutels 
tot verzegelen, en die sleutels tot verzegelen houden verband met 
de levenden en sluiten de doden in die zich bekeren.5

Elia is uit de hemel gekomen om de volheid van het priester-
schapsgezag te herstellen. Hij verleende het aan profeten op aarde, 
die daar door de Heer naar behoren toe waren gemachtigd. Dit 
priesterschap draagt de sleutels in zich waarmee we alle verorde-
ningen en beginselen voor het heil van de mens op aarde en in 
de hemel binden en verzegelen, zodat die van kracht zijn in het 
celestiale koninkrijk van God. […]

Het is krachtens deze bevoegdheid dat die verordeningen in de 
tempels voor zowel de levenden als de doden worden verricht. 
Het is deze bevoegdheid die man en vrouw voor eeuwig bindt als 
zij een huwelijk volgens het eeuwige plan aangaan. Het is deze 
bevoegdheid die ouders niet alleen voor dit leven maar voor eeu-
wig recht geeft op het ouderschap over hun kinderen, en die het 
gezin in het koninkrijk Gods eeuwig maakt.6

2
De herstelling van de verzegelbevoegdheid 

redt de aarde van een volslagen verwoesting 
bij de wederkomst van Jezus Christus.

Als Elia niet was gekomen zou, zo begrijpen wij, al het werk 
dat in vroeger tijden verricht was weinig baten, omdat de Heer 
had gezegd dat de gehele aarde onder die omstandigheden bij 
zijn komst zou worden verwoest. Daarom was zijn zending van 
enorme betekenis voor de wereld. Het gaat niet alleen om de 
doop voor de doden, maar ook om de verzegeling van ouders, 
en van kinderen aan ouders, zodat er een ‘volledige en volmaakte 
eenwording en versmelting van bedelingen en sleutels en machten 
en heerlijkheden’ vanaf het begin tot aan het eind der tijden zou 
zijn [zie LV 128:18]. Als deze verzegelbevoegdheid niet op aarde 
was dan zou er op de dag dat de Heer komt verwarring heersen 
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en zou er wanorde in plaats van orde zijn. Dat kan uiteraard niet, 
want in het koninkrijk Gods wordt alles door volmaakte wetgeving 
bestuurd en geregeld.7

Waarom zou de aarde worden verwoest? Eenvoudig omdat wij 
zonder de verbindende schakel tussen de vaders en de kinderen 
— wat het werk voor de doden is — allen worden verworpen. 
Dan zouden alle werken Gods mislukken en teniet worden gedaan. 
Dergelijke omstandigheden zullen zich uiteraard niet voordoen.8

De herstelling van de [verzegel]bevoegdheid is de zuurdesem 
die de aarde van een volslagen verwoesting redt bij de weder-
komst van Jezus Christus. Als deze waarheid ons kristalhelder 
voor ogen staat, valt het ons niet moeilijk in te zien dat er slechts 
verwarring en onheil zou zijn als Christus kwam en de verzegel-
bevoegdheid ontbrak.9

de verzegelbevoegdheid van het priesterschap ‘[bindt] man en vrouw voor 
eeuwig […] als zij een huwelijk volgens het eeuwige plan aangaan.’
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3
Ter voorbereiding op het hoogste heil moeten 
we door middel van de verzegelbevoegdheid 

tempelverordeningen ontvangen.

De Heer [schenkt] ons voorrechten en zegeningen, en de moge-
lijkheid om voor ons heil verbonden aan te gaan en verordenin-
gen te ondergaan. Dat gaat verder dan wat er in de wereld wordt 
gepredikt, verder dan de beginselen van geloof in de Heer Jezus 
Christus, bekering van zonde, doop tot vergeving van zonden en 
handoplegging voor de gave van de Heilige Geest. Die hogere 
beginselen en verbonden kunnen we alleen in de tempel van 
God ontvangen.10

Het tempelwerk is zo nauw verweven met het heilsplan dat het 
een niet zonder het ander kan bestaan. Met andere woorden, er 
kan geen sprake zijn van eeuwig heil zonder de verordeningen die 
eigen zijn aan de tempel.11

Duizenden heiligen der laatste dagen zijn […] bereid de kerk-
diensten bij te wonen. Ze zijn bereid hun tiende te betalen en hun 
vaste kerkplichten na te komen, maar ze lijken niet in te zien hoe 
belangrijk het is om in de tempel van de Heer de zegeningen te 
ontvangen die hun de verhoging zullen brengen. Dat is vreemd. 
Ze lijken tevreden te zijn met wat het leven hun brengt zonder hun 
voordeel te doen met wat hun wordt aangeboden, zonder de nood-
zakelijke verbonden te ontvangen die hen als zoons en dochters 
Gods in zijn tegenwoordigheid zullen terugbrengen.12

Als u het hoogste heil wilt, dat wil zeggen, de verhoging in het 
koninkrijk van God, […] dient u naar de tempel van de Heer te 
gaan en de heilige verordeningen te ontvangen die eigen aan dat 
huis zijn en die u nergens anders kunt ontvangen. Niemand — 
man noch vrouw — zal de volheid van de eeuwigheid, van de 
verhoging, alleen ontvangen. Man en vrouw zullen echter wel, als 
zij in de tempel van de Heer aan elkaar zijn verzegeld, samen hun 
verhoging ingaan, zich verder ontwikkelen en worden zoals de 
Heer is. Daartoe is de mens bestemd, dat wenst de Heer voor zijn 
kinderen.13
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Noot: In hoofdstuk 18 van dit boek leest u welke hoopvolle 
belofte president Smith aan getrouwe mensen doet voor wie het 
onmogelijk is om alle verordeningen van de tempel in dit leven te 
ontvangen.

4
Dankzij de verzegelbevoegdheid kunnen we 

de heilsverordeningen verrichten voor de 
doden die deze niet hebben ontvangen.

Wie zijn de vaders over wie Maleachi spreekt en wie zijn de 
kinderen? De vaders zijn onze dode voorouders die zijn gestorven 
zonder dat zij van het evangelie wisten, maar aan wie de belofte 
was gedaan dat ze dat alsnog zouden horen. De kinderen leven nu 
en doen genealogisch onderzoek en verrichten de verordeningen 
plaatsvervangend in de tempel.14

Elia is met de sleutels tot verzegelen gekomen. Dat gaf ons de 
bevoegdheid om de doden hulp aan te bieden. Deze verzegelbe-
voegdheid is net zozeer bestemd voor de doden die zonder ken-
nis van het evangelie zijn gestorven, maar die bereid zijn zich te 
bekeren en het evangelie te ontvangen, als voor de levenden die 
zich bekeren.15

De Heer heeft beslist dat al zijn geestkinderen, alle mensen die 
op aarde hebben geleefd of nog zullen leven, een eerlijke en bil-
lijke kans zullen krijgen om de wetten van zijn eeuwige evange-
lie te geloven en te gehoorzamen. Wie de wet van het evangelie 
accepteren en zich eraan houden, met inbegrip van de doop en het 
celestiale huwelijk, zullen het eeuwige leven beërven.

Het is duidelijk dat tot dusver nog maar een klein deel van het 
mensdom de geopenbaarde waarheid van een van de ware dienst-
knechten van de Heer heeft gehoord. De Heer heeft in zijn wijsheid 
en gerechtigheid bepaald dat alle mensen die te horen krijgen. 
Petrus heeft gezegd:

‘Want daartoe is ook aan doden het evangelie gebracht, opdat 
zij wel, naar de mens, wat het vlees aangaat, zouden geoordeeld 
worden doch, naar God, wat de geest betreft, zouden leven.’ 
(1 Petrus 4:6.)
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Wie in dit leven niet de kans hadden om naar de heilsboodschap 
te luisteren, maar die volledig hadden geaccepteerd als ze die kans 
wel hadden gehad — zij zullen die in de geestenwereld accepte-
ren. Voor hen verrichten wij in de tempels de verordeningen. En 
zij zullen met ons erfgenamen van het eeuwig heil en het eeuwige 
leven worden.16

Het hart van de vaders tot de kinderen wenden en van de kinde-
ren tot de vaders is de manier om de doden heil te brengen, door 
middel van het werk dat de kinderen plaatsvervangend voor hun 
vaders doen. Dat werk is in elk opzicht redelijk en consequent. 
Vaak heb ik uit de mond van tegenstanders van dit werk gehoord 
dat het onmogelijk is dat iemand als plaatsvervanger voor een ander 
optreedt. Wie zich aldus uitlaten, zien over het hoofd dat elke vorm 
van heilswerk plaatsvervangend werk is — Jezus Christus is de 
grote plaatsvervanger, die ons van de dood heeft verlost, omdat die 
niet onze schuld was. Ook heeft Hij ons van de schuld voor onze 
eigen zonden verlost, mits wij ons bekeren en het evangelie accep-
teren. Hij heeft dit op een oneindig grote schaal gedaan en heeft de 
leden van zijn kerk op grond van hetzelfde beginsel gedelegeerd 
gezag verleend om handelend voor de doden op te treden, die de 
heilsverordeningen niet voor zichzelf kunnen verrichten.17

Ik denk dat we soms te beperkt denken over het heil van de 
doden. Het is een vergissing om te denken dat de mensen voor 
wie wij in de tempel van de Heer werken dood zijn. We moeten 
in gedachten houden dat ze in leven zijn; wij treden slechts als 
plaatsvervanger voor hen op om hen de zegeningen te geven die 
ze hadden moeten en zouden hebben ontvangen als ze in een 
evangeliebedeling waren geboren. Vandaar dat iedere dode voor 
wie in de tempel wordt gewerkt ten tijde van de verordening als in 
leven wordt beschouwd.18

Deze leer — verlossing voor de doden — is een van de heer-
lijkste beginselen die God de mens ooit gegeven heeft. Op deze 
wijze wordt het evangelie aan alle mensen aangeboden. Zij bewijst 
dat God geen onderscheid tussen mensen maakt [zie Handelingen 
10:34]. Zij bewijst onomstotelijk dat elke ziel kostbaar in zijn ogen 
is en dat alle mensen naar hun werken zullen worden geoordeeld.
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Ik dank de Heer dat Hij zijn eeuwige evangelie in deze tijd heeft 
hersteld. Ik dank Hem voor de verzegelbevoegdheid die de profeet 
Elia op aarde heeft teruggebracht. Ik dank Hem voor het eeuwige 
gezin en voor het voorrecht om ons in zijn heilige tempel te laten 
verzegelen. Ik dank Hem voor het voorrecht om die zegeningen 
van de verzegeling daarna ter beschikking te stellen aan onze voor-
ouders die zonder kennis van het evangelie zijn gestorven.19

5
Familiegeschiedenis en tempelwerk 

voor de doden zijn liefdewerken.

Er zijn veel goede, nederige mensen die zich in het leven soms 
veel gerief ontzegd hebben om gegevens te vinden en documen-
ten voor te bereiden om het werk voor de doden te kunnen doen, 
zodat de gave van heil binnen hun bereik komt. Die liefdewerken 
zullen niet voor niets zijn, want allen die aan deze goede zaak 
hebben gewerkt, zullen schatten en rijkdommen in het celestiale 
koninkrijk van God vinden. Groot zal hun beloning zijn, ja, zo groot 
zelfs dat stervelingen er zich geen beeld van kunnen vormen.20

Er is geen werk in het evangelie dat onbaatzuchtiger is dan het 
werk voor onze doden in het huis des Heren. Wie voor de doden 
werken, willen daar geen aardse vergoeding of beloning voor. Het 
is, meer dan wat ook, een liefdewerk, dat in het hart van mensen 
ontspruit doordat zij deze heilsverordeningen getrouw en gestaag 
verrichten. Er is geen geldelijk gewin, maar er zal wel grote vreugde 
in de hemel zijn bij hen van wie wij het eeuwig heil mogelijk 
maken. Het is een werk dat de ziel van de mens verruimt, zijn blik 
ten aanzien van het welzijn van zijn medemens verbreedt en in zijn 
hart liefde voor alle kinderen van onze hemelse Vader zaait. Er is 
geen werk dat iemand meer leert zijn medemens lief te hebben dan 
het werk voor de doden in de tempel. Jezus had de wereld zo lief 
dat Hij bereid was Zichzelf voor zonde te offeren om de wereld te 
redden. Ook wij hebben, in geringe mate, het voorrecht om onze 
grote liefde voor Hem en onze medemensen te tonen door hun de 
zegeningen van het evangelie aan te bieden die ze zonder onze 
hulp niet kunnen ontvangen.21
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6
Door het familiehistorisch werk en het tempelwerk 

verbinden wij een familie van generatie tot generatie.

De leer van de verlossing van de doden en het werk in de tem-
pels bieden ons het schitterende vooruitzicht op de voortzetting van 
de gezinsband. We leren eruit dat de gezinsband niet bestemd is 
om te worden verbroken, dat man en vrouw tot in de laatste gene-
ratie voor eeuwig aanspraak op elkaar en op hun kinderen kunnen 
maken. Dan moeten ze zich echter wel aan elkaar laten verzegelen 
in de tempel van onze God. Alle contracten, verbintenissen, ver-
plichtingen en overeenkomsten die de mens is overeengekomen 
zullen aflopen, maar de verplichtingen en overeenkomsten die in 
het huis des Heren zijn aangegaan, zullen bij getrouwheid eeuwig 
van kracht zijn [zie LV 132:7]. Deze leer geeft ons een duidelijker 

Wij die ons hart tot onze overleden voorouders wenden, 
kunnen ons hart ook tot levende familieleden wenden.



h o o F d S t u k  1 7

240

beeld van de plannen die de Heer met zijn kinderen heeft. Zij 
toont zijn overvloedige en onbeperkte barmhartigheid en liefde 
voor ieder die Hem gehoorzaamt, ja, zelfs voor wie opstandig zijn, 
want in zijn goedheid schenkt Hij zelfs hun grote zegeningen.22

Het evangelie van Jezus Christus leert ons dat de familie, voor 
zover het de celestiale verhoging betreft, oneindig zal zijn. De 
vader, moeder en kinderen uit de ene generatie zullen aan de vader, 
moeder en kinderen uit de volgende generatie verbonden zijn, en 
dat zal zich aldus uitbreiden en tot het einde van de tijd reiken.23

Alle generaties vanaf de tijd van Adam tot het einde van de tijd 
moeten worden verbonden en verenigd. Gezinnen zullen worden 
verenigd en verbonden, ouders aan kinderen, kinderen aan ouders, 
de ene generatie aan de andere, totdat we verenigd zijn in één 
grote voortreffelijke familie, met Adam aan het hoofd, waar de 
Heer hem heeft geplaatst. We kunnen dus niet in het koninkrijk 
van God worden gered en verhoogd, tenzij we het verlangen heb-
ben om dit werk voor onze doden te doen en uit te voeren voor 
zover dat in ons vermogen ligt. Dit is een glorierijke leer, een van 
de grote waarheidsbeginselen die aan de profeet Joseph Smith 
zijn geopenbaard. We dienen onze mogelijkheden te benutten en 
te bewijzen dat we God waardig en welgevallig zijn, zodat we die 
verhoging beërven en ons in het koninkrijk van God met onze 
verwanten en vrienden kunnen verheugen in die grote hereniging 
en samenkomst van de heiligen van de kerk van de Eerstgeborene, 
die zichzelf rein en onbesmet van de zonden van de wereld heb-
ben bewaard.

Het is mijn gebed dat de Heer ons zegent en ons het verlangen 
schenkt om onze roeping groot te maken en Hem in al deze zaken 
getrouw te dienen.24

Suggesties voor studie en onderwijs

Vragen
•	 Lees	in	‘Uit	het	leven	van	Joseph	Fielding	Smith’	president	Smiths	

raad over ‘wat wij in werkelijkheid doen’ bij een tempelinwijding. 
Wat kunnen we doen om zijn raad op te volgen?
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•	 Hoe	houden	de	leringen	in	paragraaf	1	verband	met	onze	werk-
zaamheden voor onze overleden voorouders? Hoe hebben deze 
leringen betrekking op onze verstandhouding met levende 
familieleden?

•	 Lees	in	paragraaf	2	president	Smiths	uitleg	waarom	de	verze-
gelbevoegdheid ‘de aarde van een volkomen verwoesting ten 
tijde van de wederkomst van Jezus Christus [redt]’. Wat leren we 
daaruit over het belang van het gezin in het heilsplan?

•	 Op	welke	manieren	is	het	tempelwerk	‘nauw	verweven	met	het	
heilspan’? (Zie paragraaf 3.) Hoe kan dit beginsel van invloed zijn 
op onze gevoelens over tempelwerk?

•	 President	Smith	geeft	ons	de	raad	om	wanneer	we	tempelwerk	
voor de doden doen aan hen te denken alsof ze in leven zijn 
(zie paragraaf 4) Wat betekent dat voor u? Hoe kan dit idee van 
invloed zijn op hoe wij in de tempel dienen?

•	 Lees	paragraaf	5	door	en	let	op	de	zegeningen	die	we	volgens	
president Smith krijgen als we familiehistorisch werk doen. Hoe 
heeft u gezien dat dit waar is?

•	 Bestudeer	paragraaf	6	en	stel	u	voor	hoe	het	moet	zijn	om	
u met uw voorouders te verheugen in de ‘grote hereniging’. 
Bedenk wat u kunt doen om uzelf en uw gezin op dat voor-
recht voor te bereiden.

Relevante Schriftteksten
1 Korintiërs 15:29; LV 95:8; 97:15–16; 128:16–19

Onderwijstip
‘Als iemand een vraag stelt, overweeg dan anderen die vraag te 

laten beantwoorden. U kunt bijvoorbeeld zeggen: “Dat is een inte-
ressante vraag. Wat vinden jullie daarvan?” Of: “Kan iemand anders 
deze vraag beantwoorden?”’ (Onderwijzen — geen grotere roeping 
[1999], p. 64.)
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Leven naar elk woord dat uit 
de mond van God uitgaat

‘De hoogste vorm van aanbidding is de geboden 
onderhouden, in de voetsporen van de Zoon van 

God treden, altijd datgene doen wat Hem behaagt.’

Uit het leven van Joseph Fielding Smith

‘Ik zoek mijn heil’, verklaarde president Joseph Fielding Smith, 
‘en ik weet dat ik het alleen zal vinden als ik de wetten van God 
gehoorzaam, de geboden onderhoud, rechtvaardige werken verricht 
en in de voetsporen treed van onze leider, Jezus, het voorbeeld en 
de aanvoerder van allen.’ 1

President Smith zocht niet alleen zijn eigen heil, hij deed ook 
veel om anderen daartoe aan te zetten. Ouderling Francis M. Gib-
bons, toenmalig secretaris van het Eerste Presidium, merkte op dat 
president Smith ‘het als zijn plicht zag om een waarschuwende stem 
aan te heffen als de mensen begonnen af te dwalen van het pad 
dat in de Schriften staat aangegeven. En hij was niet van plan om 
die plicht naast zich neer te leggen, wat anderen er ook van zeiden. 
Dat die manier van spreken hem in sommige kringen niet populair 
maakte, leek hem niet te deren. Hij was er niet op uit om populair 
of beroemd te worden in de ogen van de mensen. Hij zag zijn rol 
veeleer als die van een wachter op de toren, wiens plicht het is een 
waarschuwingssignaal te laten klinken voor wie beneden staan en 
niet het dreigende gevaar zien aankomen.’ 2

President Smith heeft eens een ervaring verteld die de verande-
ring van hart illustreert die iemand die acht slaat op dit waarschu-
wingssignaal kan ondergaan:

‘Ik woonde een paar jaar geleden een ringconferentie bij en 
sprak daar over het woord van wijsheid. […] Toen ik [na afloop 
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‘Wanneer gij mij liefhebt, zult gij mijn geboden bewaren’ ( Johannes 14:15).



h o o F d S t u k  1 8

245

van de conferentie] naar buiten liep, was bijna iedereen al weg, 
maar een man stak zijn hand uit en zei:

“ ‘Broeder Smith, dat was de eerste toespraak over het woord van 
wijsheid waar ik met plezier naar geluisterd heb.’

Ik vroeg: ‘Hebt u nooit eerder een toespraak over het woord van 
wijsheid gehoord dan?’

“Hij zei: ‘Jawel, maar dit is de eerste waarnaar ik met plezier heb 
geluisterd.’

“Ik vroeg: ‘Hoe komt dat?’

“Hij zei: ‘Nou, weet u, ik houd mij nu aan het woord van 
wijsheid.’” 3

Leringen van Joseph Fielding Smith
1

God bestuurt het heelal door middel van wetten 
en wij zijn onderworpen aan die wetten.

Daar de Almachtige het heelal door middel van onveranderlijke 
wetten bestuurt, zullen alle mensen moeten toegeven dat de mens, 
de belangrijkste van al Gods scheppingen, aan die wetten onder-
worpen is. De Heer heeft die waarheid zonder veel omhaal van 
woorden en overtuigend in een openbaring aan de kerk verklaard:

‘Alle koninkrijken is een wet gegeven;

‘en er zijn vele koninkrijken; want er is geen ruimte waarin zich 
geen koninkrijk bevindt; en er is geen koninkrijk waarin zich geen 
ruimte bevindt, hetzij een groter, hetzij een kleiner koninkrijk.

‘En ieder koninkrijk is een wet gegeven; en aan iedere wet zijn 
ook bepaalde grenzen en voorwaarden gesteld.

‘Alle schepsels die zich niet aan die voorwaarden houden, zijn 
niet gerechtvaardigd.’ (LV 88:36–39.)

Die waarheid is vanzelfsprekend. Dan is het ook redelijk te ver-
onderstellen dat het koninkrijk van God door middel van wetten 
wordt bestuurd en dat allen die verlangen dat koninkrijk te betre-
den aan die wetten zijn onderworpen. ‘Zie, mijn huis is een huis van 
orde, zegt de Here God, en niet een huis van wanorde.’ [LV 132:8.]
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De Heer heeft aan de mens een wettenstelsel gegeven dat we het 
evangelie van Jezus Christus noemen. Door gebrek aan inspiratie 
of geestelijke leiding kunnen mensen van mening verschillen over 
de toepassing van die wetten, maar er kan nauwelijks enige dis-
cussie zijn over het feit dat die wetten bestaan en dat ieder die dat 
koninkrijk wil ingaan die wetten zal moeten naleven.4

Wij bezitten elke waarheid en leer, elke wet en vereiste, elke rite 
en verordening die noodzakelijk zijn voor het heil en de verhoging 
in de hoogste hemel in de celestiale wereld.5

2
Gehoorzaamheid aan de geboden is een 

uiting van liefde voor de Heer.

Onze kerkelijke plicht is de Heer in geest en in waarheid te aan-
bidden en dat proberen wij met heel ons hart, al onze kracht en al 
ons verstand te doen. Jezus Heeft gezegd: ‘De Here, uw God, zult 
gij aanbidden en Hem alleen dienen.’ (Matteüs 4:10.)

Wij geloven dat aanbidding veel meer inhoudt dan bidden, pre-
diken en onze godsdienst uitoefenen. De hoogste vorm van aanbid-
ding is de geboden onderhouden, in de voetsporen van de Zoon 
van God treden, altijd datgene doen wat Hem behaagt. Het is één 
ding om de Heer lippendienst te bewijzen; het is een heel ander 
ding zijn wil te respecteren en te eren door het voorbeeld te vol-
gen dat Hij ons heeft gegeven. […] Ik ben heel blij dat het mij is 
vergund om in zijn voetsporen te treden. Ik mag wel zeggen dat ik 
heel dankbaar ben voor de woorden van het eeuwige leven die ik 
in dit leven heb ontvangen. Ook ben ik dankbaar voor de hoop die 
ik heb op het eeuwige leven in de toekomende wereld als ik tot het 
einde waar en trouw blijf.6

Dat is de wet voor de leden van de kerk, want de Heiland heeft 
gezegd: ‘Wie mijn geboden heeft en ze bewaart, die is het, die Mij 
liefheeft. […]’ [ Johannes 14:21.] Ook zei Hij: ‘Wanneer gij Mij lief-
hebt, zult gij mijn geboden bewaren.’ [ Johannes 14:15.] […]

De Heiland heeft nooit een zonde begaan noch heeft Hij ooit 
last van een slecht geweten gehad. Hij heeft zich nooit hoeven te 
bekeren, zoals u en ik, maar op de een of andere manier die ik niet 
begrijp, heeft Hij de last van mijn en uw overtredingen gedragen. 
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[…] Hij is gekomen en heeft Zichzelf als offer gegeven om de schuld 
af te lossen van wie zich van zijn zonden bekeert, tot Hem terug-
keert en zijn geboden onderhoudt. Stelt u zich dat eens voor, als u 
dat lukt. De Heiland heeft die last, op een manier die ons verstand 
te boven gaat, gedragen. Dat weet ik, omdat ik zijn woord aanvaard. 
Hij vertelt ons over de geestelijke foltering die Hij onderging; die zo 
groot was dat Hij zijn Vader smeekte om te mogen terugdeinzen en 
die bittere beker aan Hem voorbij te laten gaan: ‘[…] doch niet mijn 
wil, maar de uwe geschiede.’ (Lucas 22:42.) Het antwoord dat Hij 
van zijn Vader kreeg was: ‘Je zult hem moeten uitdrinken.’

Daarvoor kan ik niet anders dan Hem liefhebben. Hebt u de 
Heer lief? Bewaar dan zijn geboden.7

3
Als we de geboden van de Heer naast ons neerleggen, 

moeten we niet verwachten dat we zijn zegeningen krijgen.

Als we ons afkeren van de geboden die de Heer ons als lei-
draad heeft gegeven, kunnen we geen aanspraak maken op zijn 
zegeningen.8

Wat zal het ons baten als we de Heer om iets vragen, zonder 
zijn geboden te willen onderhouden? Een dergelijk gebed is een 
bespotting en een belediging van de troon der genade. Hoe durven 
we te denken dat we een gunstig antwoord zullen krijgen als we 
ons daar schuldig aan maken? ‘Zoekt de Here, terwijl Hij Zich laat 
vinden; roept Hem aan, terwijl Hij nabij is. De goddeloze verlate 
zijn weg en de ongerechtige man zijn gedachten en hij bekere zich 
tot de Here, dan zal Hij Zich over hem ontfermen; en tot onze God, 
want Hij vergeeft veelvuldig.’ Dat is wat Jesaja zegt ( Jesaja 55:6–7). 
Maar is de Heer niet altijd nabij als we Hem om een zegen vragen? 
Zeker niet! Hij heeft gezegd: ‘Zij waren traag om naar de stem van 
de Here, hun God, te luisteren; daarom is de Here, hun God, traag 
om naar hun gebeden te luisteren, en ze ten tijde hunner moei-
lijkheden te verhoren. In de dagen hunner vrede hebben zij mijn 
raad lichtvaardig opgenomen; maar ten tijde hunner moeilijkheden 
zoeken zij noodgedwongen naar Mij’ [LV 101:7–8]. Als we tot Hem 
naderen, zal Hij tot ons naderen en ons niet in de steek laten; maar 
als we niet tot Hem naderen, hebben we geen belofte dat Hij ons 
in onze opstandigheid zal helpen.9
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We kunnen niet tot de Heer bidden en zeggen: ‘Hoor onze zaak 
aan, breng ons de overwinning, doe wat we willen dat U doet, maar 
vraag ons niet te doen wat U wilt dat wij doen.’ 10

Het is noodzakelijk dat we in het licht van de volle waarheid 
wandelen, niet van de halve waarheid. Ik kan niet bepaalde evan-
geliebeginselen links laten liggen en dan denken dat ik aanspraak 
kan maken op alle zegeningen van het heil en de verhoging in het 
koninkrijk van God. Als we de verhoging willen ingaan, als we de 
plek willen bereiken die de Heer heeft bereid voor de rechtschape-
nen en getrouwen, dan moeten we bereid zijn om in het volle licht 
van het evangelie van Jezus Christus te wandelen en alle geboden te 
onderhouden. We kunnen niet zeggen dat sommige geboden gering 
en onbelangrijk zijn en dat het de Heer niet uitmaakt als we ze over-
treden. Ons is geboden om te leven naar elk woord dat uit de mond 
van God uitgaat [zie Deuteronomium 8:3; LV 98:11]. ‘Wat noemt gij 
Mij Here, Here’, zegt Hij, ‘en doet niet wat Ik zeg?’ [Zie Lucas 6:46.] 11

ouders kunnen hun kinderen ‘in het licht van 
de volle waarheid [helpen] wandelen’.
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4
Als we de geboden van God onderhouden, 

zijn we op de weg naar volmaking.

De Heer verwacht van ons dat we in Hem geloven, zijn eeuwige 
evangelie aannemen en in overeenstemming met zijn voorwaar-
den leven. Het is niet aan ons om de evangeliebeginselen die ons 
aanstaan uit te kiezen en te gehoorzamen en de overige aan de 
kant te schuiven. Het is niet aan ons om te bepalen welke begin-
selen niet langer van toepassing zijn op onze sociale en culturele 
omstandigheden.

De wetten van de Heer zijn eeuwig. We hebben de volheid van 
zijn eeuwige evangelie en zijn verplicht al zijn wetten en waarheden 
te geloven en daarnaar te leven. Er is niets belangrijkers dat iemand 
kan doen dan de geboden Gods te onderhouden. Hij verwacht 
van ons dat we elk waar beginsel aanhangen, de zaken van zijn 
koninkrijk op de eerste plaats in ons leven zetten, standvastig in 
Christus voorwaarts streven en Hem met al onze macht, verstand 
en sterkte dienen. In de taal van de Schriften: ‘Van al het gehoorde 
is het slotwoord: Vrees God en onderhoud zijn geboden, want dit 
geldt voor alle mensen.’ (Prediker 12:13.)12

Ik denk vaak, en ik vermoed u ook, aan die geweldige en schit-
terende rede — de belangrijkste die, voor zover wij weten, ooit is 
gehouden — die wij de Bergrede noemen. […] Als we slechts acht 
slaan op die leringen, kunnen we terugkeren naar de tegenwoordig-
heid van God de Vader en zijn Zoon, Jezus Christus.

Ik laat vaak mijn gedachten gaan over wat in feite een resumé 
van die rede is:

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

[…] Ik geloof dat de Heer precies bedoelde wat Hij zei: dat wij 
volmaakt dienen te zijn, zoals onze Vader in de hemel volmaakt 
is. Dat zal niet plotseling gebeuren, maar regel op regel, gebod op 
gebod en voorbeeld op voorbeeld, en zelfs dan nog niet zolang 
wij in dit sterfelijk leven verblijven, want wij zullen naar het hier-
namaals moeten overgaan, voordat wij die volmaking bereiken en 
als God worden.
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Maar het fundament leggen we hier. Ten einde ons op die vol-
making voor te bereiden, worden we hier, in deze proeftijd, in de 
eenvoudige waarheden van het evangelie van Jezus Christus onder-
wezen. Het is mijn plicht om vandaag beter te zijn dan ik gisteren 
was. En het is uw plicht om vandaag beter te zijn dan u gisteren 
was, en morgen beter te zijn dan u vandaag bent. Waarom? Omdat 
we op die weg zijn. Als we de geboden van God onderhouden, 
zijn we op die weg naar volmaking. En volmaking wordt alleen ons 
deel als we gehoorzaam zijn en we met heel ons hart verlangen de 
wereld te overwinnen.

[…] Als we een gebrek hebben, als we een zwakheid hebben, 
dan dienen we ons daarop te concentreren met het verlangen die 
te overwinnen, totdat we die bedwingen en overmeesteren. Als 
iemand vindt dat het te moeilijk is om tiende te betalen, dan is dat 
wat hij dient te doen, totdat hij leert zijn tiende te betalen. Als het 
woord van wijsheid een probleem is, moet hij daaraan werken, 
totdat hij leert dat gebod lief te hebben.13

5
Onderhouden wij de geboden, dan troost, 

zegent en sterkt de Heer ons, zodat we mensen 
worden die de verhoging waardig zijn.

Om [de Heer] te behagen, moeten we Hem niet alleen met dank 
en lof aanbidden, maar ook bereidwilllig zijn geboden gehoorza-
men. Als we dat doen kan Hij niet anders doen dan ons zijn zege-
ningen schenken; want het is op dit beginsel (gehoorzaamheid aan 
wetten) waarop alle dingen zijn gegrond [zie LV 130:20–21].14

God heeft ons [geboden] gegeven, zodat wij tot Hem naderen 
en in geloof worden opgebouwd en gesterkt. Hij heeft nimmer 
een gebod gegeven dat niet bedoeld is om ons troost en zegen te 
schenken. Ze zijn ons niet louter gegeven om de Heer te behagen, 
maar om van ons betere mensen te maken, het heil en de verhoging 
in zijn koninkrijk waardig.15

Als we de tempel ingaan, steken we onze hand op en verbinden 
we ons om de Heer te dienen, ons aan zijn geboden te houden en 
onszelf onbesmet van de wereld te bewaren. Als we beseffen wat 
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we doen, zal de begiftiging ons hele leven een bescherming voor 
ons zijn — een bescherming die iemand die niet naar de tempel 
gaat, niet heeft.

Ik heb mijn vader horen zeggen dat hij in een uur van beproeving, 
in een uur van verleiding, dacht aan de beloften, de verbonden die 
hij in het huis van de Heer had gesloten, en dat die een bescherming 
voor hem waren. […] Die ceremonies zijn, ten dele, voor bescher-
ming. Ze redden ons nu en verhogen ons hierna als we ze eren. Ik 
weet dat deze bescherming er is, want ook ik heb die ervaren, even-
als duizenden anderen die zich aan hun plichten houden.16

De Heer zal ons gaven schenken. Hij zal ons verstand stimuleren. 
Hij zal ons de kennis geven die alle obstakels wegneemt en ons in 
harmonie brengt met de geboden die Hij ons heeft gegeven. Hij zal 
ons kennis geven, die zich zo diep in onze ziel zal nestelen dat we 
die niet meer kunnen vergeten. Maar dan moeten we wel op zoek 
gaan naar het licht, het begrip en de waarheid die ons zijn beloofd 

In de tempel verbinden we ons ‘dat we de heer zullen dienen, ons aan zijn 
geboden zullen houden en onszelf onbesmet van de wereld zullen bewaren.’
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en die we kunnen ontvangen als we slechts waar en trouw zijn aan 
elk verbond en elke verplichting met betrekking tot het evangelie 
van Jezus Christus.17

De grote belofte aan de leden van deze kerk die bereid zijn zich 
aan de wet te houden en de geboden Gods te onderhouden, is dat 
ze niet alleen een plek in het koninkrijk van God krijgen, maar dat 
zij ook in de tegenwoordigheid van de Vader en de Zoon zullen 
zijn. En dat is niet alles, want de Heer heeft beloofd dat alles wat 
Hij heeft aan hen zal worden gegeven [zie LV 84:33–39].18

Door die geboden, beschreven in het evangelie van Jezus Chris-
tus, gehoorzaam te zijn en gehoorzaam te blijven, zullen wij onster-
felijkheid, heerlijkheid en eeuwig leven ontvangen. We zullen in de 
tegenwoordigheid van God de Vader en zijn Zoon, Jezus Christus, 
wonen, waar we Hen echt zullen kennen.19

Als we de paden van deugd en heiligheid volgen, zal de Heer 
zijn zegeningen op ons uitgieten, en wel in een mate die we nooit 
voor mogelijk hielden. We zullen metterdaad, zoals Petrus het 
onder woorden bracht, ‘een uitverkoren geslacht, een koninklijk 
priesterschap, een heilige natie [zijn], een volk dat [Gods] bijzon-
der eigendom [is].’ (1 Petrus 2:9.) En we zullen uitverkoren zijn, 
omdat we niet zoals andere volken zijn, die zich niet aan deze 
normen houden. […]

Als dienstknechten van de Heer wandelen we op het pad dat 
Hij voor ons heeft uitgezet. We verlangen niet alleen te doen en te 
zeggen wat Hem behaagt, maar we proberen ons leven met zijn 
leven te laten versmelten.

Hij heeft zelf in alles het volmaakte voorbeeld gegeven en ons 
aangespoord: ‘Volg gij Mij.’ Aan zijn Nephitische discipelen vroeg 
Hij: ‘[…] Wat voor mannen behoort gij daarom te zijn?’, waarna Hij 
dit antwoord gaf: ‘Voorwaar, Ik zeg u, zoals Ik ben.’ (3 Nephi 27:27.)

Wij zijn betrokken bij het belangrijkste werk van de wereld. Het 
priesterschap dat wij bezitten is de macht en het gezag van de Heer 
zelf. Hij heeft ons beloofd dat als wij onze roeping grootmaken en 
in het licht wandelen, zoals Hij in het licht is, wij voor eeuwig met 
Hem eer en heerlijkheid in zijn Vaders koninkrijk zullen hebben.
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Kunnen we, met die heerlijke hoop in gedachten, minder doen 
dan het kwaad van de wereld achter ons laten? Dienen we niet de 
zaken van Gods koninkrijk op de eerste plek in ons leven te zetten? 
Dienen we er niet naar te streven om naar elk woord te leven dat 
uit zijn mond uitgaat? 20

Ik getuig dat de Heer in onze tijd heeft gesproken. Zijn bood-
schap is er een van hoop, vreugde en heil. Ik beloof u dat u, als u 
in het licht van de hemel wandelt, trouw blijft aan wat u hebt ont-
vangen en de geboden onderhoudt, vrede en vreugde in dit leven 
en eeuwig leven in de toekomende wereld zult hebben.21

Onderhoud de geboden. Wandel in het licht. Volhard tot het 
einde. Wees trouw aan alle verbonden en verplichtingen. Dan zul-
len de zegeningen van de Heer uw stoutste dromen overtreffen.22

Ideeën voor studie en onderwijs

Vragen
•	 Lees	het	verhaal	aan	het	eind	van	‘Uit	het	leven	van	Joseph	Fiel-

ding Smith’. Waarom verandert ons gevoel over het evangelie als 
we proberen de geboden te onderhouden?

•	 Wat	leert	u	uit	de	Schriftteksten	die	in	paragraaf	1	worden	
geciteerd?

•	 Hoe	is	onze	gehoorzaamheid	aan	de	geboden	een	uiting	van	liefde	
voor Jezus Christus? Hoe is het een uiting van dank voor zijn zoen-
offer? Hoe is het een uiting van aanbidding? (Zie paragraaf 2.)

•	 Overdenk	de	leringen	in	paragraaf	3.	Waarom	is	het	verkeerd	om	
te verwachten dat de Heer ons zal zegenen als we niet proberen 
gehoorzaam te zijn?

•	 Hoe	helpt	het	u	dat	u	niet	moet	denken	dat	u	in	één	keer	vol-
maakt wordt en zeker niet in dit leven? (Zie paragraaf 4.) Bedenk 
wat u elke dag, met de hulp van de Heer, kunt doen om ‘op de 
weg naar volmaking’ te blijven.

•	 In	paragraaf	5	noemt	president	Smith	minstens	tien	manieren	op	
waarop de Heer ons zal zegenen als we de geboden onderhou-
den. Welke ervaringen kunt u vertellen waarin u sommige van 
die zegeningen hebt ontvangen?



h o o F d S t u k  1 8

254

Relevante Schriftteksten
Matteüs 4:4; 2 Nephi 31:19–20; Omni 1:26; LV 11:20; 82:8–10; 

93:1; 130:20–21; 138:1–4

Onderwijstip
‘Vraag de deelnemers wat zij hebben geleerd door 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’ (p. IX in dit boek).

Noten
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1972, p. 2.
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In de wereld maar niet 
van de wereld

‘Hoewel we in de wereld zijn, zijn we niet van de 
wereld. Er wordt van ons verwacht dat we de wereld 

overwinnen en leven zoals het heiligen betaamt.’

Uit het leven van Joseph Fielding Smith

Op 29 december 1944 sneuvelde president Joseph Fielding 
Smiths zoon, Lewis, die in het Amerikaanse leger diende. Ofschoon 
president Smith daar veel verdriet over had, putte hij troost uit de 
gedachte dat Lewis een goed leven had geleid. President Smith 
schreef het volgende in zijn dagboek: ‘Voor zover mij bekend heeft 
Lewis nooit iets gemeens gedaan of gezegd. Zijn gedachten waren 
net zo zuiver als zijn daden. […] Hoe hard de klap ook is aangeko-
men, wij putten troost en vrede uit het besef dat hij rein was en vrij 
van de ondeugden die wijd verspreid zijn in de wereld en in het 
leger. Hij was trouw aan zijn geloof en is een glorierijke opstanding 
waardig, die ons weer bij elkaar zal brengen.’ 1

Ongeveer elf jaar later zagen president Joseph Fielding Smith en 
zijn vrouw Jessie vergelijkbare eigenschappen in andere militairen. 
Zij reisden door de zendingsgebieden van de kerk in het oosten 
van Azië en brachten ook een bezoek aan Amerikaanse heiligen 
der laatste dagen die in de krijgsmacht dienden. President en zuster 
Smith waren onder de indruk van die jongemannen die, ondanks de 
verleidingen van de wereld, een goed, rein leven leidden. In de alge-
mene oktoberconferentie van 1955 zei president Smith het volgende:

‘U ouders die zoons in de krijgsmacht heeft, kunt trots op ze 
zijn. Ze zijn voortreffelijk. Sommigen van onze broeders in de 
krijgsmacht zijn bekeerling. Ze zijn bij de kerk gekomen dankzij de 
leringen en het voorbeeld — eigenlijk hoofdzakelijk door het voor-
beeld — van kerkleden die ook hun dienstplicht vervulden.
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zelfs in oorlogstijd kunnen we in de wereld, maar niet van de wereld zijn.
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‘Ik heb met een aantal van die jonge militairen kennisgemaakt. 
Ze zeiden: “We zijn lid geworden omdat die mannen een goed 
voorbeeld waren en omdat ze ons de beginselen van het evangelie 
leerden.”

‘Ze doen goed werk. Misschien zijn er een of twee die nalatig 
zijn, maar de mannen met wie ik heb gesproken, gaven hun getui-
genis van de waarheid en waren nederig.

‘En de officieren en aalmoezeniers met wie ik sprak […] , zei-
den allemaal: “Uw mannen zijn top. Ze zijn rein. We kunnen op 
ze bouwen.”’ 2

President Smith spoorde de leden van de kerk aan om — zoals 
deze jonge militairen — ‘anders dan de wereld te zijn.’ 3 In die toe-
spraken ging hij vaak in op de sabbat heiligen, het woord van 
wijsheid naleven, de naam van God en Jezus Christus hoogachten, 
fatsoenlijke kleding dragen en de wet van kuisheid naleven. Hij 
verzekerde de heiligen der laatste dagen dat de zegeningen die 
ze zouden ontvangen als ze zich afkeerden van het kwaad in de 
wereld en de geboden onderhielden ‘alles zouden overtreffen wat 
ze zich nu konden indenken.’ 4

Leringen van Joseph Fielding Smith
1

De Heer verwacht van ons dat we ons van het kwaad in 
de wereld afkeren en leven zoals het heiligen betaamt.

We leven in een kwade en slechte wereld. Maar hoewel we in de 
wereld zijn, zijn we niet van de wereld. Er wordt van ons verwacht 
dat we de wereld overwinnen en leven zoals het heiligen betaamt. 
[…] We hebben meer licht dan de wereld en de Heer verwacht meer 
van ons dan Hij van hen verwacht.5

In het zeventiende hoofdstuk van Johannes — ik kan dit hoofd-
stuk bijna niet lezen zonder tranen in mijn ogen te krijgen — […] 
bad onze Heer, toen Hij met elke vezel van zijn ziel met zijn Vader 
in gebed was, omdat Hij wist dat het uur gekomen was waarin Hij 
Zichzelf als offer zou geven, voor zijn discipelen. In dat gebed zei Hij:
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‘Ik bid niet, dat Gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat Gij 
hen bewaart voor de boze.

‘Zij zijn niet uit de wereld, gelijk Ik niet uit de wereld ben.

‘Heilig hen in uw waarheid; uw woord is de waarheid.’ ( Johan-
nes 17:15–17.)

Als we de godsdienst naleven die de Heer heeft geopenbaard en 
die wij hebben aangenomen, behoren we niet tot de wereld. We 
dienen geen deel te hebben aan haar dwaasheid. We dienen weg te 
blijven bij haar zonden en fouten — filosofische fouten, leerstellige 
fouten, politieke fouten of welke fouten dan ook — we hebben er 
geen deel aan.

We hebben wel deel aan het onderhouden van de geboden van 
God. Dit is onze plicht: trouw zijn aan elk verbond en elke verplich-
ting die we zijn aangegaan en die we op ons hebben genomen.6

Denk nu niet dat ik hiermee wil zeggen dat we ons van ieder-
een buiten de kerk afzijdig moeten houden en niet met hen moe-
ten omgaan. Dat zeg ik niet; ik wil alleen dat we consequente 
heiligen der laatste dagen zijn. Als de wereld in duisternis en 
zonde wandelt en tegen de wil van de Heer ingaat, dienen we 
daar de grens te trekken.7

Als we tot de kerk toetreden […] , wordt er van ons verwacht dat 
we ons van veel wereldse zaken afkeren en leven zoals het heili-
gen betaamt. We kleden ons niet meer naar de wereld, we praten, 
handelen of denken zelfs niet meer zoals anderen dat vaak gewoon 
zijn te doen. Velen in de wereld gebruiken thee, koffie, tabak en 
sterkedrank; velen gebruiken ook drugs. Velen vloeken en schel-
den, en zijn onfatsoenlijk, immoreel en onrein. Al die zaken dienen 
ons vreemd te zijn. Wij zijn de heiligen van de Allerhoogste. […]

Ik roep de kerk en al haar leden op om zich van het kwaad van 
de wereld af te keren. We moeten onkuisheid en elke vorm van 
onzedelijkheid mijden als de pest […]

Als dienstknechten van de Heer wandelen we op het pad dat 
Hij voor ons heeft uitgezet. We verlangen niet alleen te doen en te 
zeggen wat Hem behaagt, we proberen te leven zoals Hij het ons 
heeft voorgeleefd.8



h o o F d S t u k  1 9

259

de sabbat heiligen

Ik wil iets zeggen over de sabbatviering en -heiliging. Dit gebod 
is in het begin gegeven. God gebood de heiligen en alle volken de 
sabbat in acht te nemen en heilig te houden — één dag in de week. 
Op die heilige dag rusten we uit van onze arbeid en gaan we naar 
het gebedshuis om onze offeranden op te offeren. Want dat is de 
dag die voor ons is ingesteld om van onze arbeid uit te rusten en 
de Allerhoogste onze toewijding te betonen. [Zie LV 59:9–10.] Op 
die dag dienen we onze dank aan Hem te offeren en Hem te eren 
door te bidden, door te vasten, door te zingen, en door elkaar op 
te bouwen en te onderrichten.9

De zondag is een dag voor plezier en vertier geworden, het 
is allesbehalve een dag van aanbidding, […] en ik moet tot mijn 
spijt zeggen dat te veel leden — en één is er één te veel — van 
De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen die 
trend volgen. Want de zondag wordt door sommige leden van de 
kerk gezien als een dag voor plezier en vertier in plaats van een 
dag waarop wij de Heer onze God met heel ons hart, met al onze 
macht, al ons verstand en al onze kracht dienen. […]

Let wel dat dit de wet voor de kerk is, zoals zij de wet was voor 
het Israël van weleer. Sommige leden ergeren zich daar nogal aan, 
omdat ze het gevoel hebben dat de sabbat hen aan banden legt.10

We hebben niet het recht om de sabbat te overtreden. […] Ik 
vind het heel spijtig dat sommigen, ook in de gemeenschappen van 
de heiligen der laatste dagen, deze leer niet relevant vinden; dat 
er onder ons mensen zijn die het gevoel hebben dat het helemaal 
geen kwaad kan om in dit verband de gebruiken van de wereld 
te volgen. Zij laten hun oren hangen naar de ideeën en denkbeel-
den van de wereld die in strijd zijn met de geboden van de Heer. 
Maar als we dat doen, zal de Heer ons verantwoordelijk houden. 
We kunnen zijn woord niet overtreden en de zegeningen van de 
getrouwen ontvangen.11

het woord van wijsheid gehoorzamen

Het woord van wijsheid is een basiswet. Het wijst de weg en 
geeft ons voldoende aanwijzingen over voedsel en dranken die 
goed of schadelijk voor het lichaam zijn. Als we oprecht volgen wat 
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onder inspiratie van de Geest van de Heer geschreven is, hebben 
we geen verder advies nodig. Deze geweldige instructie bevat de 
volgende belofte:

‘En alle heiligen die eraan denken deze woorden te bewaren en 
na te komen, wandelend in gehoorzaamheid aan de geboden, zullen 
gezondheid in hun navel ontvangen en merg voor hun beenderen;

‘en zullen wijsheid vinden en grote schatten aan kennis, ja, ver-
borgen schatten;

‘en zullen snellen en niet moede worden, lopen en niet mat 
worden.’ [LV 89:18–20.] 12

Er worden jaarlijks miljarden besteed aan sterkedrank en tabak. 
Deze kwaden resulteren in dronkenschap en smerigheid. Zij onder-
mijnen niet alleen de gezondheid van de mensen, maar ook hun 
morele en geestelijke bescherming.13

de heer openbaarde het woord van wijsheid aan Joseph Smith 
om de heiligen lichamelijke en geestelijke kracht te geven.



h o o F d S t u k  1 9

261

Gezinnen raken ontwricht door de toename in drugsgebruik en 
medicijnmisbruik.14

We moeten niet luisteren naar [de] verlokkingen van en dui-
velse reclames voor zaken die schadelijk zijn voor het lichaam en 
zijn veroordeeld door onze Vader in de hemel en zijn Zoon, Jezus 
Christus, omdat ze in strijd zijn met het evangelie dat we hebben 
ontvangen. […]

Ons lichaam moet rein zijn. Onze gedachten moeten rein zijn. 
We moeten het verlangen in ons hart hebben om de Heer te dienen 
en zijn geboden te onderhouden, onze gebeden niet te vergeten 
en nederig gehoor te geven aan de raad die we van de Geest des 
Heren krijgen.15

de naam van god hoogachten.

We behoren heilig en plechtig ontzag te hebben voor de naam 
van God. Niets is zo verontrustend of zo schokkend voor een 
beschaafd mens als om een ongemanierde, onontwikkelde of 
onkiese medemens de naam van God te grabbel te horen gooien. 
Sommige mensen zijn zo grof in hun mond geworden, dat het bijna 
onmogelijk voor hen lijkt om niet bijna elke zin — zo denken ze 
althans — kracht bij te zetten met een onsmakelijk of godslaster-
lijk scheldwoord. Ook zijn er mannen die lijken te denken […] dat 
ze er stoerder van worden als ze godslasterlijke taal gebruiken en 
dat anderen daarvan onder de indruk zijn. […] Grof taalgebruik is 
mensonterend en geestdodend. Het moet door de leden van de 
kerk gemeden worden alsof het een dodelijk gif was.

Een goed verhaal wordt vaak ontkracht, omdat de schrijver 
gewoonweg niet heeft begrepen hoe gevoelig het gebruik van hei-
lige namen ligt. Als hij een anderszins achtenswaardig figuur gods-
lasterlijke taal in de mond legt, zal dat het verhaal er niet beter op 
maken, maar er juist afbreuk aan doen. […] Wat is het toch vreemd 
dat sommige mensen, zelfs goede mensen, denken dat het ijdel 
gebruik van de naam van de Heer hun verhalen interessanter, gees-
tiger of beter maakt! […]

Meer dan enig ander volk op aarde dienen de heiligen der laatste 
dagen alle heilige zaken met eerbied en ontzag te omgeven. De 
mensen in de wereld zijn niet zoals wij onderricht in deze zaken, 
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hoewel er vele eerlijke, vrome en beschaafde mensen in de wereld 
zijn. Wij hebben echter de leiding van de Heilige Geest en de open-
baringen van de Heer. Hij heeft ons plechtig in onze plicht ten 
aanzien van al die zaken onderricht.16

Fatsoenlijk kleden en de wet van kuisheid naleven

De heiligen der laatste dagen behoren de onfatsoenlijke modestij-
len en onbeschaamdheid van de wereld niet te volgen. Wij zijn het 
volk van de Heer. Hij verwacht van ons dat we een rein, deugdzaam 
leven leiden, dat we onze gedachten rein houden en al zijn andere 
geboden exact en getrouw naleven. Waarom zouden we de wereld 
volgen, waarom zouden we niet fatsoenlijk zijn, waarom zouden 
we niet doen wat de Heer ons geboden heeft? 17

Wanneer ik naar het kantoorgebouw van de kerk loop, kom ik 
zowel jonge als oudere vrouwen tegen, velen van hen ‘dochters van 
Sion’, die onfatsoenlijk gekleed gaan [zie Jesaja 3:16–24]. Ik besef 
dat de tijd en de mode veranderen. […] [Maar] het beginsel van fat-
soen en correct gedrag is nog steeds van kracht. […] De norm die 
de algemene autoriteiten van de kerk onderschrijven, houdt in dat 
vrouwen zowel als mannen beschaafd gekleed behoren te gaan. Zij 
dienen te allen tijde gepast gedrag en fatsoen aan de dag te leggen.

Ik ben dan ook van mening dat onfatsoenlijke kleding een 
ongunstig licht werpt op de ‘dochters van Sion’. Dit zeg ik overi-
gens tot zowel mannen als vrouwen. De Heer heeft het oude Israël 
geboden dat zowel mannen als vrouwen hun lichaam te allen tijde 
behoren te bedekken en de wet van kuisheid behoren na te leven.

Ik bepleit fatsoen en kuisheid. Ik verzoek alle leden van de kerk 
dringend, zowel mannen als vrouwen, kuis en rein te zijn, en gehoor-
zaam aan de verbonden en geboden die de Heer heeft gegeven. […]

[…] Het dragen van onfatsoenlijke kleding, wat misschien een 
geringe kwestie lijkt, doet af aan de jongevrouwen en jongeman-
nen in de kerk. Het maakt het gewoon moeilijker om die eeuwige 
beginselen na te leven, die we allemaal moeten naleven als we in de 
tegenwoordigheid van onze Vader in de hemel willen terugkeren.18
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2
De zegeningen die aan de getrouwen zijn beloofd, zijn 

vele malen groter dan de geneugten van de wereld.

[Een lid van de kerk vertrouwde mij toe dat hij] niet helemaal 
begreep hoe het kwam dat hij, die toch zijn tiende betaalde, het 
woord van wijsheid naleefde, twee keer per dag bad en gehoor-
zaam aan alle geboden van de Heer probeerde te zijn, zoveel 
moeite had om rond te komen. Terwijl zijn buurman, die de sabbat 
overtrad en naar ik veronderstel dronk en rookte, en het er lek-
ker van nam, zoals de wereld dat noemt, zonder aandacht aan de 
leringen van onze Heer en Heiland Jezus Christus te schenken, een 
goed leven had.

Weet u, er zijn heel veel leden van de kerk die zich afvragen hoe 
dat kan. Waarom die man met alle goede dingen van het leven leek 
te zijn gezegend — of eigenlijk met vele slechte dingen die hij als 
goed beschouwde — terwijl veel leden van de kerk hard moeten 
werken om vooruit te komen.

Het antwoord is eenvoudig. Als ik soms, en heel af en toe doe ik 
dat, naar een football- of baseballwedstrijd ga, of een andere vorm 
van amusement bezoek, ben ik steevast omringd door mannen en 
vrouwen die roken, hetzij een sigaret, een sigaar of een walmende 
pijp. Dat is heel ergerlijk en soms stoor ik mij eraan. Dan kijk ik 
zuster Smith aan en zeg er wat van. En dan zegt zij: ‘Tja, kijk, je 
weet wat je altijd tegen mij zegt. Je bent in hun wereld. Dit is hun 
wereld.’ En dan sta ik weer met beide benen op de grond. Ja, we 
zijn in hun wereld, maar we hoeven niet van hun wereld te zijn.

En omdat het hun wereld is waarin we leven, gaat het hen voor 
de wind. Maar aan hun wereld, beste broeders en zusters, zal een 
eind komen. […]

De dag zal aanbreken dat deze wereld er niet meer zal zijn. Zij 
zal veranderen. We zullen een betere wereld krijgen. We zullen 
een rechtvaardige wereld krijgen, want als Christus komt, zal Hij 
de wereld reinigen.19
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Als we ijverig zoeken, altijd bidden, gelovig zijn en oprecht wan-
delen, belooft de Heer ons dat alle dingen voor ons welzijn zullen 
samenwerken [zie LV 90:24]. Dat wil niet zeggen dat we geen zor-
gen en problemen meer hebben, want deze proeftijd is bedoeld om 
ons ervaring te geven en ons in moeilijke, tegenstrijdige situaties 
te brengen.

Het is nooit de bedoeling geweest dat het leven makkelijk zou 
zijn, maar de Heer heeft ons beloofd dat Hij ervoor zorgt dat alle 
zorgen en problemen ons ten goede komen. Hij zal ons de kracht 
en het vermogen geven om de wereld te overwinnen en onwrikbaar 
geloof te hebben, ondanks de tegenstand die we krijgen. Ons is 
beloofd dat we vrede in ons hart zullen hebben, ondanks het tumult 
en de conflicten in de wereld. En bovenal is ons beloofd dat we, 
wanneer dit leven voorbij is, aanspraak kunnen maken op eeuwige 
vrede in de tegenwoordigheid van Hem in wie wij ons vertrouwen 
hebben gesteld en in wiens dienst wij ons hebben begeven.20

3
Als we Gods koninkrijk op de eerste plek in ons 

leven hebben gezet, zijn wij een licht voor de wereld 
en een voorbeeld dat anderen kunnen volgen.

De heiligen der laatste dagen zijn een stad op een heuvel die 
niet verborgen kan blijven en als een kaars die licht geeft aan allen 
die in het huis zijn. Het is onze plicht ons licht te laten schijnen 
en een voorbeeld in rechtschapenheid te zijn, niet alleen voor de 
mensen in onze gemeenschap, maar voor de volken van de aarde. 
[Zie Matteüs 5:14–16.] 21

Wij verlangen dat de heiligen in elke natie alle zegeningen van 
het evangelie krijgen en in geestelijke zin de leiding in hun natie 
nemen.22

Broeders en zusters, laten we de geboden van God onderhouden 
zoals die ons zijn geopenbaard. Laten wij alle mensen het goede 
voorbeeld geven, opdat zij zich, wanneer ze onze goede werken 
zien, genoodzaakt voelen zich te bekeren, de waarheid te ontvan-
gen en het heilsplan te accepteren, zodat zij eeuwig heil in het 
celestiale koninkrijk van God mogen ontvangen.23
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Ik bid dat de heiligen niet zullen toegeven aan de druk en ver-
lokkingen van de wereld, het koninkrijk Gods op de eerste plek 
zullen zetten, en elke plicht vervullen en elk verbond nakomen.

Ik bid dat de jongeren van het opkomende geslacht hun geest en 
lichaam rein zullen houden — dat ze zich verre zullen houden van 
onzedelijkheid, van drugsgebruik, en van de alom heersende trend 
om de fatsoensnormen naast zich neer te leggen en te minachten.

O Vader, stort uw Geest uit op deze kinderen van U, opdat de 
gevaren van deze wereld aan hen voorbij zullen gaan en zij rein en 
zuiver blijven, geschikt om in uw tegenwoordigheid terug te keren 
en bij U te wonen.

En laat uw beschermende zorg rusten op allen die uw aangezicht 
zoeken en integer voor U wandelen, zodat ze een licht voor de 
wereld zijn en een werktuig in uw handen om uw doeleinden op 
aarde teweeg te brengen.24

Suggesties voor studie en onderwijs

Vragen
•	 Lees	‘Uit	het	leven	van	Joseph	Fielding	Smith’	en	denk	na	over	

de uitdagingen waarmee de jongeren te maken hebben als hun 
ouders of leiders niet bij hen zijn. Wat kunnen we doen om jon-
geren in dergelijke situaties getrouw te laten blijven?

•	 Welke	zegeningen	krijgen	we	zoal	als	we	de	geboden	onderhou-
den die in paragraaf 1 worden besproken?

•	 Hoe	zou	u	de	leringen	in	paragraaf	2	gebruiken	om	iemand	te	
helpen die veel oog heeft voor wereldse zaken? Hoe kunnen we 
‘vrede	in	ons	hart	[…]	hebben,	ondanks	het	tumult	en	de	conflic-
ten in de wereld’?

•	 Hoe	kan	ons	voorbeeld	anderen	ertoe	brengen	om	de	wereld	
achter zich te laten? (Zie paragraaf 3.) Wanneer hebt u de kracht 
van een rechtschapen voorbeeld zien werken? Overweeg wat u 
kunt doen om een rechtschapen voorbeeld voor uw gezin en 
anderen te zijn.
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Relevante Schriftteksten
Matteüs 6:24; Marcus 8:34–36; Johannes 14:27; Filippenzen 2:14–

15; Moroni 10:30, 32

Onderwijstip
‘U kunt uw liefde voor uw leerlingen uiten door aandachtig 

naar hen te luisteren en oprechte interesse in hun leven te hebben. 
Christelijke liefde heeft de macht om het hart te verzachten en de 
mensen ontvankelijk voor de influisteringen van de Geest te maken’ 
(Onderwijzen — geen grotere roeping [1999], p. 46).

Noten
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Liefde en zorg voor alle 
kinderen van onze Vader

‘Ik denk dat als alle mensen wisten en begrepen wie 
ze waren en zich bewust waren van hun goddelijke 
oorsprong […] ze liefdevolle gevoelens en affiniteit 

voor elkaar zouden hebben. Dat zou hun manier van 
leven totaal veranderen en vrede op aarde brengen.’

Uit het leven van Joseph Fielding Smith

Joseph Fielding Smith jr. en John J. Stewart schreven: ‘Het was in 
de kleine attente dingen van het leven dat de ware Joseph Fielding 
Smith het duidelijkst naar voren kwam.’ Daarna gaven ze drie voor-
beelden van ‘kleine attente dingen’ die hij had gedaan:

‘Op zekere dag was er een kerkconferentie in de mormoonse 
Tabernakel op Temple Square en een twaalfjarige jongen was vroeg 
gekomen omdat hij vooraan wilde zitten, aangezien het voor hem 
de eerste keer was dat hij de conferentie bijwoonde. […] Net voor-
dat de bijeenkomst begon en alle zitplaatsen bezet waren, vroeg 
een zaalwacht aan de jongen om zijn plaats af te staan aan een 
verlate Amerikaanse senator. De jongen gaf er gedwee gehoor aan 
en ging in het middenpad staan, teleurgesteld, uit het veld geslagen, 
in tranen.’ President Joseph Fielding Smith ‘zag de jongen staan 
en wenkte hem naar hem toe te komen [op het podium]. Toen de 
jongen hem vertelde wat er was gebeurd, zei hij: “Die zaalwacht 
had dat nooit mogen doen. Kom maar bij mij zitten”, waarna hij een 
beetje opschoof, zodat de jongen naast hem kon zitten, te midden 
van de apostelen van de kerk.

‘Toen hij op zekere dag met een groep jonge zendelingen sprak 
die op het punt stonden om het zendingsveld in te gaan, zag [hij] 
er een staan die aan het oosten van Canada was toegewezen. 
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‘maar petrus zeide: zilver en goud bezit ik niet, maar wat ik heb geef ik u; 
in de naam van Jezus christus, de nazireeër: Wandel!’ (handelingen 3:6.)



h o o F d S t u k  2 0

269

“Jongen, het is koud daar. Heb je een warme jas bij je?” “Nee 
meneer, die heb ik niet.” Hij ging met de jongen aan de overkant 
van de straat naar een warenhuis en kocht voor hem de warmste 
jas die ze hadden.

‘Op de dag dat hij in de conferentie als president van de kerk 
werd gesteund, was er na afloop een klein meisje dat zich door de 
menigte heen wurmde en naar zijn hand greep. Hij was zo ontroerd 
door dit gebaar dat hij zich voorover boog en het kind op zijn arm 
nam. Hij kreeg te horen dat ze Venus Hobbs heette […] en dat ze 
bijna vier was. Op haar verjaardag ging onverwacht de telefoon. Het 
waren Joseph Fielding Smith en zijn vrouw die “Er is er een jarig!” 
voor de kleine Venus zongen.’ 1

Deze liefdevolle daden stonden niet op zich, maar maakten 
deel uit van een patroon dat kenmerkend voor hem was. President 
Smith was ‘een mild en mededogend man. Zijn leven was één grote 
opeenstapeling van hulp aan behoeftigen, troost aan bedroefden 
en raad aan verwarden. Hij was een voorbeeld van naastenliefde, 
die de ‘reine liefde van Christus’ is. [Moroni 7:47.]’ 2

Leringen van Joseph Fielding Smith
1

De kennis dat God de Vader van alle mensen is, brengt 
ons ertoe anderen lief te hebben en tot zegen te zijn.

Ik denk dat als alle mensen wisten en begrepen wie ze waren en 
zich bewust waren van hun goddelijke oorsprong […] ze liefdevolle 
gevoelens en affiniteit voor elkaar zouden hebben. Dat zou hun 
manier van leven totaal veranderen en vrede op aarde brengen.

Wij geloven in de waardigheid en goddelijke oorsprong van de 
mens. Ons geloof is gebaseerd op het feit dat God onze Vader is 
en dat wij zijn kinderen zijn. Alle mensen zijn broeders en zusters 
in hetzelfde eeuwige gezin.

Als lid van zijn gezin woonden wij bij Hem voordat de aarde 
werd gegrondvest. Hij verordende en stelde het heilsplan in, dat 
ons de kans bood om ons te ontwikkelen en vooruitgang te maken, 
wat wij nu proberen te doen.
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De God die we aanbidden is een verheerlijkt Mens in wie alle 
volheid en volmaking aanwezig zijn. Hij heeft de mens naar zijn 
beeld en gelijkenis geschapen, met de eigenschappen en hoeda-
nigheden die Hem eigen zijn.

Derhalve is ons geloof in de waardigheid en bestemming van de 
mens een essentieel onderdeel van onze theologie en onze manier 
van leven. Het is de absolute basis van Jezus’ lering dat ‘het eerste 
en het grote gebod’ is: ‘Gij zult de Here, uw God, liefhebben met 
geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand’; 
en dat het tweede grote gebod is: ‘Gij zult uw naaste liefhebben als 
uzelf.’ (Zie Matteüs 22:37–39.)

Daar God onze Vader is, hebben wij een natuurlijk verlangen in 
ons om Hem lief te hebben en te dienen, en om op waardige wijze 
tot zijn gezin te behoren. We voelen ons gedrongen te doen wat Hij 
wil dat we doen: zijn geboden onderhouden en overeenkomstig de 
normen van zijn evangelie leven — dat zijn essentiële onderdelen 
van ware aanbidding.

En omdat alle mannen onze broeders zijn, verlangen wij hen lief 
te hebben, tot zegen te zijn en in onze kring op te nemen — en 
ook dat is voor ons een essentieel onderdeel van ware aanbidding.

Derhalve concentreert alles wat we in de kerk doen zich op de 
goddelijke wet die stelt dat we God moeten liefhebben en aanbid-
den en onze medemens moeten dienen.

Dan is het ook niet vreemd dat we als kerk en als volk zeer 
begaan zijn met het welzijn van alle kinderen van onze Vader. We 
proberen niet alleen ons eigen stoffelijke en geestelijke welzijn te 
verbeteren, maar ook dat van hun. We bidden niet alleen voor 
onszelf, maar ook voor hen. We proberen zo te leven dat zij, als zij 
onze goede werken zien, ertoe mogen worden gebracht om onze 
Vader in de hemel eer te bewijzen. [Zie Matteüs 5:16.] 3

2
Door elkaar in de kerk lief te hebben en te steunen, 

kunnen we in de wereld een positieve invloed hebben.

‘Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij mijn geboden bewaren’ [ Johan-
nes 14:15.]
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Deze woorden sprak de Heiland slechts een paar uur voor zijn 
dood tot zijn discipelen, toen Hij met hen het pascha at en hun het 
laatste onderricht gaf, voordat Hij voor de zonden van de wereld 
zou lijden. Bij diezelfde gelegenheid, en kort voordat Hij die woor-
den sprak, verwees Hij naar hetzelfde onderwerp toen Hij zei:

Kinderkens, nog een korte tijd ben Ik bij u; gij zult Mij zoeken en, 
gelijk Ik de Joden gezegd heb: Waar Ik heenga, kunt gij niet komen, 
zo spreek Ik thans ook tot u. Een nieuw gebod geef Ik u, dat gij 
elkander liefhebt; gelijk Ik u liefgehad heb, dat gij ook elkander 
liefhebt.’ [ Johannes 13:33–34.]

[…] We zijn niet louter vrienden; we zijn broeders en zusters, 
de kinderen van God die, zoals ik zei, uit de wereld zijn gekomen 
om verbonden te sluiten, zijn wetten in acht te nemen en vast te 
houden aan al datgene wat ons door inspiratie is gegeven. Ons is 
geboden elkaar lief te hebben. ‘Een nieuw gebod’, zei de Heer, en 
toch is het, zoals zoveel andere geboden, zo oud als de eeuwigheid. 
Er is nooit een tijd geweest waarin dat gebod niet bestond en niet 
van essentieel belang voor ons heil was. En toch is het ook nieuw. 
Het zal nooit oud worden, omdat het waar is.4

Ik ben van mening dat het onze plechtige plicht is om elkaar lief 
te hebben, elkaar te vertrouwen; dat het onze plicht is om elkaars 
fouten en vergissingen over het hoofd te zien en ze niet onder elkaar 
of voor het oog van de wereld uit te vergroten. Er behoort in De Kerk 
van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen geen vitterij, 
geen achterklap, geen kwaadsprekerij te zijn. We behoren trouw 
aan elkaar en trouw aan elk beginsel van onze godsdienst te zijn en 
niet afgunstig op elkaar te zijn. We behoren niet jaloers of boos op 
anderen te zijn, noch behoren we in ons hart gevoelens toe te staan 
die ons ertoe brengen anderen hun overtredingen niet te vergeven. Er 
behoren geen onverzoenlijke gevoelens in het hart van de kinderen 
Gods jegens wie dan ook te zijn, wie zij ook mogen zijn.

[…] We behoren geen kwade gevoelens voor elkaar te koesteren, 
maar een gevoel van vergevensgezindheid, van broederlijke liefde 
en zusterlijke liefde voor elkaar te hebben. Laat ieder van ons zich 
tot zijn eigen gebreken en zwakheden bepalen en proberen die te 
verbeteren. We zijn nog niet volmaakt en we moeten ook zeker niet 
verwachten dat we dat in dit leven zullen worden. Maar toch is het 
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voor ons, met de hulp van de Heilige Geest, mogelijk om verenigd 
en eensgezind te zijn en onze zonden en onvolkomenheden te 
overwinnen. Als we dat doen, en alle geboden van God onder-
houden, zullen we in de wereld een positieve invloed hebben; we 
zullen alle kwaad, alle verzet tegen de waarheid overstelpen en 
overwinnen, en rechtschapenheid op de aarde brengen. Want het 
evangelie zal worden verbreid en de mensen in de wereld zullen de 
invloed voelen die uitgaat van het volk van Zion. Zij zullen geneigd 
zijn zich van hun zonden te bekeren en de waarheid te accepteren.5

3
Door onze medemensen te dienen, brengen 

we onze liefde voor hen tot uiting.

Onze Heiland is in de wereld gekomen om ons naastenliefde te 
leren. Die grote les kwam tot uiting in zijn grote lijden en zijn dood 
om ons eeuwig leven te geven. Zouden wij dan niet onze naasten 
moeten liefhebben en dienen? […]

We moeten onze medemens dienen. We moeten de hand rei-
ken aan mensen die ongelukkig zijn, die de waarheid niet hebben 
gehoord en zich in geestelijke duisternis bevinden, die behoeftig en 

Als we anderen de helpende hand toereiken, tonen we onze liefde voor hen.
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onderdrukt zijn. Schiet u daarin te kort? Laten we aan de woorden 
van de dichter Will L. Thompson denken. […] Het gedicht begint zo:

‘Heb ik heden iets goeds in de wereld gedaan?
Mij waar nood was ter hulpe gegord?
Heb ik vreugde gesticht,
iemands lijden verlicht?
Zo niet, o, dan schoot ik te kort.’ [Heilige lofzangen, nr. 193.] 6

Onze zending bestrijkt de hele wereld — ter bevordering van de 
vrede, de hoop en het geluk, en het aardse en hemelse heil van alle 
kinderen van onze Vader. […] Met alle overredingskracht die ik heb, 
dring ik er bij dit volk op aan om hulp te blijven bieden tot zegen 
van de kinderen van onze Vader, waar ze ook wonen.7

4
We moeten de mensen nemen en liefhebben zoals ze zijn.

‘Toen ik nog een jongen was, hadden we een paard dat Junie 
heette. Junie was een van de intelligentste dieren die ik ooit gezien 
heb. Het was alsof ze menselijke trekjes had. Ik kon haar niet in 
de schuur opsluiten, omdat ze voortdurend de lus aan de staldeur 
lichtte. Ik deed de touwlus aan de staldeur over de deurpost heen, 
maar die schoof ze met haar neus en tanden simpelweg omhoog. 
En dan ging ze de tuin in.

Er was een waterkraan in de tuin die we gebruikten om de drink-
bak van de dieren te vullen. Junie draaide de kraan open met haar 
tanden en liet het water weglopen. Mijn vader was niet blij dat ik 
het paard niet in de stal kon houden. Ze liep nooit weg; ze draaide 
alleen de kraan open en liep dan over het erf, of over het gazon, of 
door de tuin. Midden in de nacht hoorde ik het water lopen en dan 
moest ik mijn bed uit, de kraan dichtdoen en Junie weer opsluiten.

Mijn vader zei dat het paard slimmer was dan ik. Op een dag 
besloot hij dat hij haar zou opsluiten zodat ze er niet uit kon komen. 
Hij nam de touwlus die ik gewoon was over de deurpost te gooien 
en bond die om de paal heen en onder een dwarsbalk door. Toen 
zei hij: ‘Zo jongedame, we zullen wel eens zien of je hier uitkomt!” 
Mijn vader en ik gingen de schuur uit en liepen terug naar het huis. 
Voordat we er waren, liep Junie al naast ons. Ze liep de tuin in en 
draaide de kraan weer open.
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Ik kon het niet laten om te zeggen dat ik niet de enige was die 
het tegen de slimheid van het paard aflegde. Het lukte ons gewoon-
weg niet om Junie in haar stal te houden. Maar dat betekende niet 
dat ze slecht was, want dat was ze niet. Vader wilde haar niet ver-
kopen of ruilen, omdat ze zoveel andere goede eigenschappen had 
die deze kleine fout compenseerden.

Zo kundig als het paard uit de stal wist te komen, zo kundig en 
betrouwbaar trok het ook ons rijtuig. En dat was belangrijk, omdat 
moeder een gediplomeerde vroedvrouw was. Als ze, doorgaans 
in het midden van de nacht, voor een bevalling ergens in de vallei 
werd weggeroepen, moest ik opstaan, een lantaarn uit de stal halen 
en Junie voor het rijtuig inspannen.

Ik was toen pas een jaar of tien, elf; en dat paard moest niet 
alleen mak zijn, maar ook sterk om moeder en mij naar alle uit-
hoeken van de vallei te brengen, wat voor weer het ook was. Wat 
ik echter nooit goed begrepen heb, is waarom de meeste baby’s ’s 
nachts werden geboren en zoveel van hen in de winter.

Vaak wachtte ik in het rijtuig op mijn moeder en dan was het fijn 
dat die goedaardige oude Junie mij gezelschap hield. Die ervaring 
met dat paard was goed voor mij, omdat ik al vroeg moest leren 
om haar te waarderen en van haar te houden om wie ze was. Het 
was een geweldig paard met maar een enkele slechte gewoonte. 
Voor veel mensen geldt hetzelfde. Niemand van ons is volmaakt, 
maar ieder van ons probeert volmaakt te worden, zoals onze Vader 
in de hemel dat is. We moeten de mensen nemen en liefhebben 
zoals ze zijn.

Wellicht dient u daaraan te denken als u uw ouders of leraren, 
of wijk- en ringleiders, of vrienden, of broeders en zusters beoor-
deelt. Die les ben ik nooit vergeten — het goede in mensen blijven 
zien, ofschoon we ze proberen te helpen om een of twee slechte 
gewoonten af te leren. […]

Ik leerde al vroeg in mijn leven om anderen lief te hebben en 
niet te veroordelen. Ook ben ik altijd aan mijn eigen gebreken 
blijven werken.8
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5
Als we de Heer met ons hele hart liefhebben, 

en onze naasten als onszelf, zijn we in 
harmonie met de hele heilige wet.

‘Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met 
geheel uw ziel en met geheel uw verstand.

‘Dit is het grote en eerste gebod.

‘Het tweede, daaraan gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben 
als uzelf.

‘Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten.’ 
(Matteüs 22:37–40.)

Met andere woorden: alles wat voor het heil van de mens vanaf 
het begin tot onze tijd is geopenbaard, is omschreven en opge-
nomen in en maakt deel uit van deze twee grote wetten. Als we 
de Heer met ons gehele hart, met onze gehele ziel en ons gehele 
verstand liefhebben, en onze naaste als onszelf, dan blijft er niets 
te wensen over. Dan zijn we in harmonie met de hele heilige wet. 
Als we bereid zouden zijn om in harmonie met deze twee grote 
geboden te leven — en dat zal er uiteindelijk van moeten komen als 
we waardig in de tegenwoordigheid van God willen wonen — dan 
zouden goddeloosheid, jaloezie, eerzucht, begeerte, bloedvergieten 
en alle andere zonden van de aarde verdwijnen. Dan zou de dag 
van eeuwige vrede en eeuwig geluk aanbreken. Wat een glorie-
rijke dag zou dat zijn! We zijn met genoeg verstand gezegend om 
te weten dat een dergelijke toestand uitermate wenselijk is, en dat 
die onder de volken het Vaderschap van God en onder de mensen 
volmaakte broederschap zou vestigen.

[…] Kunnen we zeggen dat we de Heer met ons gehele ziel 
liefhebben? Kunnen we zeggen dat we net zo begaan zijn met het 
welzijn van onze medemens als met ons eigen welzijn? 9

Laten we de Heer liefhebben, want dat is het fundament van alles. 
Het is het eerste gebod. Het tweede gebod, onze naasten liefhebben 
als onszelf, is eraan gelijk. En als we dat doen, hebben we de wet 
vervuld, omdat er niets meer is wat we nog niet gedaan hebben.10
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Suggesties voor studie en onderwijs

Vragen
•	 Overweeg	de	‘kleine	attente	dingen’	die	president	Joseph	Fielding	

Smith voor anderen heeft gedaan (zie ‘Uit het leven van Joseph 
Fielding Smith’). Wat kunnen we doen om een vergelijkbare 
opeenstapeling van liefdevolle daden in ons leven te krijgen?

•	 Hoe	kunnen	de	leringen	in	paragraaf	1	ons	helpen	om	attent	en	
liefdevol voor anderen te zijn?

•	 Wat	spreekt	u	aan	in	de	raad	van	president	Smith	in	paragraaf	
2? Waarom denkt u dat we ‘in de wereld een positieve invloed 
[kunnen] hebben’ als we deze raad opvolgen?

•	 Wat	heeft	Jezus	gedaan	om	‘ons	naastenliefde	te	leren’?	(Zie	para-
graaf 3.) Hoe kunnen wij zijn voorbeeld volgen?

•	 Lees	het	verhaal	over	het	paard	Junie	(zie	paragraaf	4).	Waarom	
denkt u dat het belangrijk is om ‘mensen [te] nemen en lief [te] 
hebben zoals ze zijn’? Wat kunnen we doen om het goede in 
anderen te zien, ofschoon we ze proberen te helpen om slechte 
gewoonten af te leren?

•	 Wat	betekent	het	voor	u	om	de	geboden	in	Matteüs	22:37–40	
te onderhouden? (Zie paragraaf 5 voor enkele voorbeelden.) 
Waarom zijn we ‘in harmonie met de hele heilige wet’ als we 
deze geboden onderhouden?

Relevante Schriftteksten
Handelingen 17:28–29; Romeinen 8:16–17; 1 Johannes 4:18–21; 

Mosiah 2:17; 18:8–10; Moroni 7:45–48

Onderwijstip
Overweeg de deelnemers aan de les te vragen de kopjes in het 

hoofdstuk te lezen en een paragraaf uit te kiezen die van betekenis 
is voor hen of hun gezin. Vraag hen de leringen van president Smith 
in die paragraaf te bestuderen, met inbegrip van de corresponde-
rende vragen aan het eind van het hoofdstuk. Vraag ze vervolgens 
om te vertellen wat ze hebben geleerd.
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ouderling Joseph Fielding Smith in 1910. kort 
hierna werd hij tot apostel geordend. 
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H O O F D S T U K  2 1

Het evangelie aan de 
wereld verkondigen

‘We hebben de vruchten van het evangelie geproefd 
en weten dat ze goed smaken. Wij verlangen dat 
alle mensen dezelfde zegeningen ontvangen en 

dezelfde geest die zo overvloedig op ons is uitgestort.’

Uit het leven van Joseph Fielding Smith

Joseph Fielding Smith en zijn vrouw Louie waren niet verrast toen 
ze een door president Lorenzo Snow ondertekende brief ontvingen, 
waarin Joseph op een voltijdzending werd geroepen. In die tijd 
gebeurde het wel vaker dat de kerk gehuwde mannen op zending 
riep. Toen ze de brief dus op 17 maart 1899 kregen, nog geen jaar 
na hun huwelijk, accepteerden Joseph en Louie de oproep gelovig 
en moedig, maar ook met enige treurnis, omdat ze elkaar twee jaar 
niet zouden zien.

Ouderling Smith ging naar Engeland op zending, hemelsbreed 
7.600 kilometer van huis. Hij en Louie stuurden elkaar veel brie-
ven, waarin zij elkaar hun liefde betuigden en elkaars getuigenis 
versterkten. In een van ouderling Smiths eerste brieven aan Louie 
schreef hij: ‘Ik weet dat het werk waartoe ik geroepen ben het werk 
van God is, anders zou ik hier geen minuut langer blijven, nee, ik 
zou niet van huis zijn gegaan. Ik weet dat ons geluk afhankelijk is 
van mijn getrouwheid hier. Als onze Heiland het kon opbrengen 
om voor ons te lijden, moet ik toch zeker bereid zijn om dit in het 
belang van de mensheid te doen. […] Ik bevind me in de handen 
van onze hemelse Vader. Hij waakt over mij en beschermt mij als ik 
zijn wil doe. En Hij zal tijdens mijn afwezigheid bij je zijn en over 
je waken en je altijd beschermen.’ 1
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Ouderling Smith en zijn zendingscollega’s waren toegewijde 
dienstknechten van de Heer. In een brief aan Louie schreef hij 
dat hij en de andere zendelingen elke maand ongeveer tiendui-
zend traktaten, of brochures, uitdeelden en op vierduizend deu-
ren klopten. Hij liet er echter deze ontnuchterende opmerking op 
volgen: ‘Volgens mij worden er van onze traktaten nog niet één uit 
de honderd gelezen.’ 2 In de tijd dat ouderling Smith in Engeland 
was, namen maar weinig mensen de boodschap van het herstelde 
evangelie aan. In de twee jaar dat hij op zending was ‘had hij niet 
één bekeerling en was het hem ook niet vergund iemand te dopen, 
hoewel hij wel een bekeerling heeft bevestigd.’ 3 Hoewel zijn werk 
niet veel vruchten afwierp, troostte het hem wel dat hij wist dat hij 
de wil van de Heer deed en dat hij mensen aan het voorbereiden 
was die het evangelie later in hun leven zouden aanvaarden.

Tijdens zijn zending bracht ouderling Smith met vier andere zen-
delingen twee weken in een ziekenhuis door. De vijf zendelingen 
waren blootgesteld aan pokken en waren in quarantaine geplaatst 
om verspreiding van de ziekte te voorkomen. Hoewel ouderling 
Smith hun verblijf aldaar als ‘huisarrest’ betitelde, maakten hij en 
zijn collega’s er het beste van. Zij bespraken het evangelie zelfs 
met het ziekenhuispersoneel. Na hun gedwongen verblijf in het 
ziekenhuis schreef ouderling Smith het volgende in zijn dagboek: 
‘We hebben vriendschap gesloten met de verpleegsters en met 
anderen die we in het ziekenhuis spraken. Vaak waren we in de 
gelegenheid om met hen over het evangelie te spreken. Ook heb-
ben we af en toe een boek kunnen weggeven. Bij ons afscheid 
zongen we een paar lofzangen, die diepe indruk maakten op wie 
luisterden, want we zagen dat ze er tranen van in hun ogen kre-
gen. Ik denk dat we een goede indruk in het ziekenhuis hebben 
achtergelaten, vooral bij de verpleegsters, die toegaven dat ze nu 
heel anders over ons dachten en zeiden dat ze het van nu af voor 
ons zouden opnemen.’ 4

Ouderling Smith beëindigde zijn zending in juni 1901. Zeventig 
jaar later ging hij als president van de kerk terug naar Engeland 
om daar een gebiedsconferentie te presideren. De zaden die hij en 
anderen hadden gezaaid waren tegen die tijd ontluikt en tot bloei 
gekomen. Hij was ongelooflijk blij dat er zoveel Britse heiligen 
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naar de bijeenkomsten kwamen.5 Hij sprak: ‘Verschillende ringen 
van Zion, een tempel toegewijd aan de Heer, een aanzienlijk aantal 
kerk- en ringgebouwen, en grote successen in het zendingswerk — 
daaruit blijkt dat de kerk stevig is gegrondvest in Groot-Brittannië.’ 
En hij zei dat de groei in Groot-Brittannië een voorafschaduwing 
was van wat er in de rest van de wereld zou gebeuren. Hij ver-
klaarde dat het evangelie voor alle volken is en dat ‘de kerk vóór de 
wederkomst van de Zoon des Mensen overal zal worden gevestigd, 
in alle naties, tot in de uithoeken van de aarde.’ 6

Leringen van Joseph Fielding Smith
1

Alleen wij hebben de volheid van het herstelde evangelie 
en wij willen dat alle mensen dezelfde zegen ontvangen.

In zijn oneindige wijsheid, ter vervulling van de verbonden en 
beloften aan de profeten van weleer, heeft de Heer in deze laatste 
dagen de volheid van het eeuwige evangelie hersteld. Dit evan-
gelie is het heilsplan. Het is in de eeuwige raden, vóór de aarde 
werd gegrondvest, verordend en ingesteld. En het is in onze tijd 
opnieuw geopenbaard tot heil en zegen van alle kinderen van 
onze Vader. […]

Bijna zeshonderd jaar vóór Christus — dat wil zeggen, vóór zijn 
komst — zei de grote profeet Nephi tot zijn volk: ‘[…] Er is één God 
en één Herder over de gehele aarde.

‘En de tijd komt dat Hij Zich aan alle natiën openbaart […]’. 
(1 Nephi 13:41–42.)

Die beloofde dag breekt nu aan. Dit is de vastgestelde tijd waarin 
het evangelie in de hele wereld zal worden gepredikt en waarin het 
koninkrijk van de Heer in elke natie zal worden gevestigd. Er bevin-
den zich in alle naties goede en rechtschapen mensen die gehoor 
zullen geven aan de waarheid; die tot de kerk zullen toetreden en 
die een licht voor hun eigen volk zullen zijn. […]

[…] Het evangelie is voor alle volken, en de Heer verwacht van 
hen die het ontvangen dat zij het naleven en aanbieden aan wie in 
hetzelfde land wonen en dezelfde taal spreken.
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En daarom nodigen we iedereen in de geest van liefde en broe-
derschap uit om acht te slaan op de woorden van het eeuwige 
leven die in deze tijd zijn geopenbaard aan de profeet Joseph Smith 
en zijn medewerkers.

We nodigen alle kinderen van de Vader uit om tot Christus te 
komen en in Hem te worden vervolmaakt en zichzelf ‘van alle god-
deloosheid’ te onthouden. (Zie Moroni 10:32.)

We nodigen hen uit om in Christus en zijn evangelie te geloven, 
tot zijn kerk toe te treden en één te zijn met zijn heiligen.

We hebben de vruchten van het evangelie geproefd en weten dat 
ze goed smaken. Wij verlangen dat alle mensen dezelfde zegeningen 
ontvangen en dezelfde geest die zo overvloedig op ons is uitgestort.7

Het is mij niet ontgaan dat er zich goede en vrome mensen onder 
alle sekten, groepen en kerkgenootschappen bevinden. Zij zullen 
gezegend en beloond worden voor al het goede dat zij doen. Maar 
het feit blijft dat alleen wij de volheid van de wetten en verordenin-
gen hebben die de mens voorbereiden op de hoogste beloning in 
de hemelse woningen. En daarom zeggen we tegen alle goede en 
edelmoedige mensen, alle oprechte en vrome mensen: ‘Behoud al 
het goede dat u hebt. Houd vast aan elk waar beginsel dat u kent. 
Maar kom en neem het grotere licht en de meerdere kennis tot u, 
die God, die altijd dezelfde is — gisteren, vandaag en morgen — 
weer op zijn volk uitstort.8

Ik bid dat de plannen van de Heer op aarde, zowel binnen als 
buiten de kerk, spoedig zullen worden verwezenlijkt; dat Hij zijn 
getrouwe heiligen zal zegenen; en dat alle mensen die de waarheid 
liefhebben en van wie het hart oprecht voor God is met ons erfgena-
men van alle zegeningen van het herstelde evangelie zullen worden.9

2
Alle leden van de kerk hebben de plicht om hun 
geestkracht, daadkracht, middelen en invloed te 

gebruiken voor de verkondiging van het evangelie.

We hebben gehoord dat we allemaal zendeling zijn. […] We zijn 
allemaal aangesteld, echter niet door handoplegging; we hebben 
geen speciale oproep gekregen, we zijn niet voor een zending 
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voorgedragen. Ieder lid van de kerk is echter een zendeling, omdat 
we plechtig beloofd hebben het evangelie van Jezus Christus te 
bevorderen. Dat is mede de verantwoordelijkheid van ieder lid van 
de kerk.10

Vervuld van liefde voor alle mensen, vraag ik de leden van de 
kerk het evangelie te leren kennen en na te leven. Ik vraag u uw 
geestkracht, daadkracht en middelen te gebruiken om het aan de 
wereld te verkondigen. Wij hebben een opdracht van de Heer 
gekregen. Hij heeft ons een goddelijk mandaat gegeven. Hij heeft 
ons geboden om met onvermoeide ijver uit te gaan om zijn andere 
kinderen de heilswaarheden aan te bieden die bij monde van de 
profeet Joseph Smith zijn geopenbaard.11

Ik zeg u dat het onze zending is om, voor zover dat binnen ons 
bereik ligt, zoveel mogelijk kinderen van onze Vader in de hemel 
tot bekering en tot de wedergeboorte te brengen. […] Dat is een 

‘en eenieder die het licht van het evangelie ontvangt, wordt een licht 
en een gids voor allen die hij met zijn onderricht kan bereiken.’
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plicht die de Heer de kerk gegeven heeft, meer in het bijzonder de 
priesterschapsquorums van de kerk, maar uiteindelijk is die plicht 
aan iedereen gegeven.12

Er zijn heel veel eerlijke mensen onder ons die nooit van de 
gelegenheid gebruik hebben gemaakt of de moeite hebben geno-
men om zich te verdiepen in de glorierijke waarheden die in de 
openbaringen van de Heer zijn vervat. Dat soort zaken komt niet in 
hun hoofd op, ze wonen bij ons in de buurt, we gaan met ze om en 
we spreken ze dagelijks. Ze vinden ons aardig, maar wel een beetje 
vreemd in onze godsdienstige opvattingen en daarom schenken ze 
geen aandacht aan ons geloof. Dat is de reden dat dit geweldige 
zendingswerk dat nu in de ringen van Zion plaatsvindt een oogst 
van eerlijke, getrouwe mensen oplevert, en juist onder hen die 
nooit eerder de gelegenheid te baat hebben genomen, terwijl ze 
die, volgens mij, wel hadden.13

Wij die de waarheid van het eeuwig evangelie hebben ontvan-
gen, moeten alleen genoegen nemen met het beste. En het beste 
is de volheid van het koninkrijk van onze Vader. Ik hoop en bid 
dat we daar naar zullen leven en een rechtschapen voorbeeld voor 
alle mensen zullen zijn, zodat niemand zal struikelen, niemand zal 
wankelen en niemand zal afwijken van het pad der gerechtigheid 
door iets wat wij zeggen of doen.14

Er gaat van een kerklid, maar ook van de kerk zelf, invloed uit. 
Ik ben van mening dat ons succes in de wereld grotendeels afhangt 
van de houding van de heiligen. Als we volledig verenigd waren 
in ons denken, in onze daden en onze handelingen; als we het 
waarheidswoord liefhadden, als we ernaar leefden zoals de Heer 
dat van ons verlangt, dan zou er van deze gemeenschap, van alle 
[gemeenten] van heiligen der laatste dagen in al die gemeenschap-
pen, een onweerstaanbare invloed in de wereld uitgaan. Er zouden 
zich meer eerlijke mannen en vrouwen bekeren, want Gods Geest 
zou voor ons uitgaan om de weg te bereiden. […] Als dit volk zich 
aan de geboden van God hield, zou het de kracht en de invloed 
hebben om tegenwerking neer te halen en mensen voor te bereiden 
op het licht van het eeuwige evangelie. Maar als we dat niet doen, 
laden we een verantwoordelijkheid op ons waarvan de gevolgen 
vreselijk zullen zijn.
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Hoe zal ik mij voelen, of hoe zult u zich voelen, als we voor de 
rechterstoel staan en iemand mij of u aanwijst en zegt: ‘Het is aan 
de daden van deze man of deze groep te wijten dat ik de waarheid 
niet wilde aannemen, want ik was verblind omdat zij, die voorgaven 
verlicht te zijn, er niet naar leefden.’ 15

De Heer zegt dat als we al onze dagen arbeiden en slechts één 
ziel redden, onze vreugde met hem zeer groot zal zijn [zie LV 18:15]. 
Hoe groot zullen echter ons leed en onze straf zijn als wij door onze 
daden één ziel van de weg der waarheid wegleiden.16

Heiligen der laatste dagen, waar ze zich ook bevinden, zijn een 
licht voor de wereld en dat behoren ze ook te zijn. Het evangelie 
is een licht dat de duisternis doorbreekt. En eenieder die het licht 
van het evangelie ontvangt, wordt een licht en een gids voor allen 
die hij met zijn onderricht kan bereiken.

Het is uw plicht […] om een levende getuige van de waarheid en 
goddelijkheid van het werk te zijn. We hopen dat u het evangelie 
naleeft en aan uw eigen heil werkt, in de hoop dat anderen die uw 
goede werken zien ertoe gebracht worden om onze Vader in de 
hemel eer te bewijzen [zie Matteüs 5:16].17.

3
De kerk heeft meer zendelingen nodig om de 

boodschap van de Heer te verspreiden.

Wij hebben zendelingen nodig. […] Het veld is wijd; de oogst is 
groot, maar arbeiders zijn er weinig [zie Lucas Lucas 10:2]. Evenzo 
is het veld reeds wit om te oogsten [zie LV 4:4]. […]

Onze zendelingen verspreiden het evangelie. Niets kan ze tegen-
houden. Dat is in het verleden geprobeerd. In het begin, toen er 
nog maar een handjevol zendelingen was, is er van alles gepro-
beerd, maar het werk kon niet worden tegengehouden. Ook nu kan 
het niet worden tegengehouden. Het moet en zal verspreid worden, 
zodat de inwoners van de aarde de kans hebben om zich van hun 
zonden te bekeren, vergeving van zonden te krijgen en de kerk en 
het koninkrijk Gods in te gaan, voordat die laatste verwoestingen 
over de goddelozen komen, want dat staat in de profetieën. […]
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En deze zendelingen — grotendeels jonge mannen, ongeschoold 
in de mores van de wereld — gaan uit met deze heilsboodschap en 
laten de groten en machtigen versteld staan, omdat ze de waarheid 
hebben. Ze verkondigen dit evangelie. De eerlijken en oprechten 
krijgen het te horen, ze bekeren zich van hun zonden en treden 
tot de kerk toe.18

We hopen dat de dag aanbreekt dat het iedere waardige en 
geschikte jonge heilige der laatste dagen vergund zal zijn om de 
boodschap van de Heer te verspreiden en als getuige van de waar-
heid in de naties van de aarde op te treden.

We hebben nu vele solide, oudere echtparen die deelnemen aan 
dit grote zendingswerk, maar we hebben er nog veel meer nodig. 
We hopen dat de echtparen die waardig en geschikt zijn de nodige 
voorbereidingen treffen en gehoor geven aan de oproep om het 
evangelie te prediken en hun plicht in dezen op aanvaardbare wijze 
te vervullen.

‘Wij prijzen allen die zich kloekmoedig voor de zendingszaak inzetten.’
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Er zijn ook vele jonge zusters bij dit werk betrokken en we heb-
ben er nog meer nodig, hoewel zij niet dezelfde verplichting heb-
ben als de broeders. We zien het liefste dat onze jonge zusters een 
huwelijk aangaan in een van de tempels van God.

We nodigen de leden van de kerk uit om de zendingszaak finan-
cieel te steunen en royaal bij te dragen aan de verspreiding van 
het evangelie.

Wij prijzen allen die zich kloekmoedig voor de zendingszaak 
inzetten. Joseph Smith heeft gezegd: ‘Na alles wat er is gezegd, is het 
onze grootste en belangrijkste plicht om het evangelie te prediken.’ 19

4
Het wordt van ons verwacht dat we de heilsleringen, 

vervat in de Schriften, duidelijk en eenvoudig prediken 
en dat we ons daarbij door de Geest laten leiden.

In de begindagen van deze bedeling zei de Heer tegen hen die 
tot zijn bediening waren geroepen: ‘opdat ieder mens zou kunnen 
spreken in de naam van God, de Heer, ja, de Heiland der wereld; 
[…] opdat de volheid van mijn evangelie door de zwakken en een-
voudigen zou worden verkondigd aan de einden der wereld en 
voor koningen en heersers.’ (LV 1:20, 23.)

Tot hen die uitgaan ‘om [zijn] evangelie te prediken’ en tot alle 
‘ouderlingen, priesters en leraren’ van zijn kerk zei Hij: Zij ‘zullen 
in de beginselen van mijn evangelie onderwijzen, die in de Bijbel 
staan en in het Boek van Mormon’ en in de andere Schriften, ‘zoals 
zij door de Geest geleid zullen worden’. (Zie LV 42:11–13.)

Wij zijn, als afgezant van de Heer, niet geroepen of gerechtigd 
om de filosofieën van de wereld of speculatieve theorieën uit de 
wetenschap te verkondigen. Wij hebben de opdracht de heilslerin-
gen duidelijk en eenvoudig te prediken, zoals die zijn geopenbaard 
en in de Schriften opgeschreven.

Na ons gezegd te hebben dat we in de beginselen van het evan-
gelie, vervat in de standaardwerken, moeten onderwijzen en dat we 
ons daarbij moeten laten leiden door de Geest, doet de Heer deze 
geweldige uitspraak, die geldt voor iedereen die in de kerk in zijn 
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evangelie onderwijst: ‘En de Geest zal u gegeven worden door het 
gelovige gebed; en indien gij de Geest niet ontvangt, zult gij niet 
onderwijzen.’ (LV 42:14.)20

5
Het evangelie is de enige hoop van de wereld, de enige 

manier om vrede op aarde tot stand te brengen.

Weet u wat de grootste macht is, de invloedrijkste factor in de 
hele wereld, die permanente vrede op aarde teweegbrengt? Laat 
ik deze vraag zelf beantwoorden, althans, laat ik u daarover mijn 
mening geven, zonder af te doen aan andere initiatieven. De groot-
ste factor in de hele wereld is de macht van het heilige priester-
schap, dat in het bezit is van de heiligen der laatste dagen. Van meet 
af aan heeft de Heer de ouderlingen de wereld in gestuurd en hen 
geboden tot de mensen te zeggen: Bekeer u, kom naar Zion. Geloof 
in mijn evangelie, dan zult u vrede hebben.

En vrede komt uiteraard voort uit rechtschapenheid, uit gerech-
tigheid, uit Gods barmhartigheid, uit de kracht die Hij ons schenkt, 
die ons hart aanraakt en ons ertoe brengt elkaar lief te hebben. Het 
is onze plicht deze dingen onder alle volken te verkondigen, om de 
mensen dringend te vragen naar Zion te komen, waar de banier is 
opgericht — de vredesbanier — en de zegeningen van het huis des 
Heren te ontvangen, alsmede de invloed van de Heilige Geest, die 
hier onmiskenbaar is. En ik wil u zeggen dat wijzelf, als we de Heer 
dienen, grote invloed hebben met betrekking tot de bevordering 
van vrede in de wereld.

Uiteraard staan wij niet onwelwillend tegenover andere initia-
tieven die de vrede bevorderen. Wij staan positief tegenover alles 
wat de vrede in de wereld bevordert. Laat ons echter niet uit het 
oog verliezen dat wij, heiligen der laatste dagen, mijns inziens, 
meer invloed op de wereldvrede kunnen hebben dan enige andere 
instelling. Daarvoor moeten we ons echter wel verenigen, de Heer 
eensgezind dienen en de woorden van het eeuwige leven onder 
de naties verkondigen. Ik kan mij geheel vinden in het idee dat is 
geopperd dat de Heer vele instellingen gebruikt. Zijn werk beperkt 
zich niet tot de heiligen der laatste dagen, want Hij heeft velen 



h o o F d S t u k  2 1

289

buiten de kerk in zijn dienst geroepen, hen met macht begiftigd 
en geïnspireerd om zijn werk te doen. […] Laat ons, broeders en 
zusters, echter niet uit het oog verliezen dat wij veel goeds tot stand 
moeten brengen. Wij zijn het die de waarheid verbreiden en vrede 
vestigen onder alle naties, geslachten, talen en volken. […] Onze 
opdracht was en is: ‘Bekeert u, want het Koninkrijk der hemelen is 
nabij.’ [Zie LV 33:10.]

We moeten doorgaan tot alle rechtschapenen zijn vergaderd, tot 
alle mensen zijn gewaarschuwd, tot wie het willen horen zullen 
horen en wie het niet willen horen ook zullen horen. Want de Heer 
heeft verklaard dat er geen ziel zal zijn die niet zal horen en geen 
hart dat niet zal worden doordrongen [zie LV 1:2]. Zijn woord zal 
voortgaan, of dat nu door zijn ouderlingen wordt gedaan of door 
andere middelen, dat doet er niet toe, maar op zijn eigen tijd zal Hij 
zijn werk in gerechtigheid verkorten. Hij zal zijn waarheid vestigen, 
Hij zal komen en op aarde regeren.21

We respecteren alle andere kinderen van onze Vader, tot welke 
sekte, groepering of genootschap zij ook mogen behoren. Wij wil-
len niets anders dan hun het grotere licht en de meerdere kennis 
brengen die ons door openbaring ten deel zijn gevallen, zodat zij 
met ons de grote zegeningen van het herstelde evangelie beërven.

Maar wij hebben het heilsplan, wij verbreiden het evangelie, 
en het evangelie is de enige hoop voor de wereld, de enige weg 
die vrede op aarde brengt en de misstanden corrigeert die in alle 
naties bestaan.22

We weten dat als mensen bereid zijn om geloof in Christus te 
hebben, zich van hun zonden bekeren, zich in de waters van de 
doop verbinden om zijn geboden te onderhouden en daarna door 
handoplegging de Heilige Geest ontvangen van wie daartoe geroe-
pen en geordend zijn — en als zij daarna de geboden blijven onder-
houden — zij in dit leven vrede zullen hebben en eeuwig leven in 
de toekomende wereld [zie LV 59:23].23

Er is geen remedie voor de kwalen van de wereld, behalve het 
evangelie van de Heer Jezus Christus. Onze hoop op vrede, op 
stoffelijke en geestelijke voorspoed, op de uiteindelijke erfenis in 
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het koninkrijk Gods putten we alleen uit het herstelde evangelie. 
Niets is — waarmee wij ons ook bezighouden — zo belangrijk als 
de prediking van het evangelie en de vestiging van de kerk en het 
koninkrijk Gods op aarde.24

Ideeën voor studie en onderwijs

Vragen
•	 Overweeg	hoe	Joseph	Fielding	Smith	reageerde	op	de	struikel-

blokken waarmee hij als voltijdzendeling werd geconfronteerd 
(zie ‘Uit het leven van Joseph Fielding Smith’). Hoe zou zijn voor-
beeld van invloed kunnen zijn op uw kerkwerk?

•	 Overweeg	de	zegen	van	het	proeven	van	‘de	vruchten	van	het	
evangelie’ (paragraaf 1). Zijn er mensen aan wie u deze ‘vruch-
ten’ kunt aanbieden?

•	 Hoe	kan	datgene	wat	president	Smith	in	paragraaf	2	zegt	ons	het	
evangelie helpen uitdragen?

•	 President	Smith	zegt	dat	de	kerk	meer	voltijdzendelingen,	inclu-
sief ‘oudere echtparen’, nodig heeft (paragraaf 3). Wat kunnen we 
doen om jongeren op een zending voor te bereiden? Wat kunt u 
doen om uzelf op een zending voor te bereiden?

•	 Op	welke	manieren	kunnen	onze	woorden	en	daden	het	evange-
lie duidelijk en eenvoudig overbrengen? (Zie paragraaf 4.) Wan-
neer hebt u hierbij de leiding van de Heilige Geest gevoeld?

•	 Welke	leringen	in	paragraaf	5	vindt	u	in	het	bijzonder	inspire-
rend? Wat voor gevoelens brengt de gedachte bij u teweeg dat 
u anderen over ‘de enige hoop van de wereld, de enige manier 
om vrede op aarde tot stand te brengen’ kunt vertellen?

Relevante Schriftteksten
Matteüs 24:14; Marcus 16:15; 1 Nephi 13:37; 2 Nephi 2:6–8; 

3 Nephi 12:13–16; LV 1:17–24; 4; 50:13–14; 88:81; 133:57–58

Onderwijstip
Voordat u iemand iets uit de leringen van president Smith laat 

voorlezen, vraagt u de andere deelnemers aan de les om te ‘luiste-
ren en op specifieke beginselen en ideeën te letten. Als een bepaald 
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gedeelte veel ongebruikelijke of moeilijke woorden bevat, legt u 
deze voordat de passage wordt voorgelezen uit. Als iemand in de 
klas moeite met lezen heeft, vraag dan om vrijwilligers in plaats van 
iedereen om de beurt te laten voorlezen.’ (Onderwijzen — geen 
grotere roeping [1999], p. 56.)
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‘het is de plicht van de ouders om hun kinderen te 
leren bidden, zodra die er besef van hebben.’
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Gebed — een gebod 
en een zegen

‘Er zijn weinig zaken belangrijker dan in 
gebed vertrouwelijk met God praten.’

Uit het leven van Joseph Fielding Smith

President Joseph Fielding Smith heeft gezegd dat we gebed ‘deel 
van ons wezen’ moeten maken.1 Hij was een voorbeeld van dit 
beginsel door zijn wijze van leven en zijn wijze van bidden — 
alleen, met zijn gezin en in het openbaar.

Na de dood van zijn eerste vrouw, Louie, schreef hij deze door-
voelde smeekbede in zijn dagboek, die ons een korte blik vergunt 
in zijn persoonlijke gebeden: ‘O Vader in de hemel, help mij, ik 
bid u, zo te leven dat ik waardig mag zijn om haar in eeuwige 
heerlijkheid te ontmoeten, om weer met haar te worden verenigd, 
om in eeuwigheid na eeuwigheid nooit meer te worden geschei-
den. Help mij om nederig te zijn, om op U te vertrouwen. Schenk 
mij wijsheid en kennis van de hemel opdat ik de kracht zal heb-
ben om alle kwaad te weerstaan en standvastig in uw waarheid te 
blijven. O Heer, kom mij te hulp, vergun mij eeuwig leven in uw 
koninkrijk. Leid mijn voetstappen in rechtschapenheid, schenk mij 
uw gehele Geest. Schenk mij de kracht om mijn dierbare kinderen 
groot te brengen. Zegen hen dat zij hun hele leven rein en smet-
teloos blijven. En als ons leven ten einde is, laat ons dan in uw 
celestiale koninkrijk komen. Dat is ons gebed in de naam van onze 
Verlosser. Amen.’ 2

President Smiths zoon Joseph jr. vertelde over een gedenkwaar-
dig gebed dat president Smith uitsprak toen zij na een reis naar 
het oosten van Utah op weg naar huis in Salt Lake City waren. Zij 
‘belandden midden in een zware storm en namen een verkeerde 
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afslag’, waardoor ze op een plek, Indian Canyon genaamd, terecht-
kwamen. ‘Het ging harder regenen en de weg werd heel modderig 
en glad, zozeer zelfs dat het niet alleen gevaarlijk was, maar ook 
onmogelijk om verder te gaan. De zware mist ontnam het zicht op 
de diepe ravijn naast de smalle zandweg. De jonge Joseph jr. en dr. 
David E. Smith stapten uit en probeerden de auto weg te duwen, 
omdat ze bang waren dat de auto het diepe ravijn in zou glijden. De 
banden hadden geen grip meer in de modder en de auto kwam vast 
te zitten. […] Joseph herinnerde zich dat zijn vader zei: “We hebben 
gedaan wat we konden. We zullen de Heer aanroepen.” Hij boog 
zijn hoofd in gebed en vroeg de Heer de weg te bereiden, zodat hij 
zijn vergissing kon rechtzetten, de gevaarlijke canyon achter zich 
kon laten en de reis vervolgen. Hij zei de Heer dat hij de volgende 
dag belangrijke afspraken had en dat het belangrijk was dat hij in 
Salt Lake City geraakte. Er gebeurde een wonder, de storm ging 
liggen, er stak een wind op die de weg voldoende droog blies om 
de auto […] uiteindelijk terug op de snelweg te krijgen. Ze hadden 
de snelweg nog niet bereikt of de storm wakkerde aan, waardoor 
het verkeer in de regio een paar uur ontregeld was. Toen ze door 
Provo Canyon in de richting van Salt Lake City reden, na een paar 
uur omrijden, werden ze aangehouden door een agent van de ver-
keerspolitie die hen vroeg waar ze vandaan kwamen. Toen ze hem 
vertelden dat ze door Indian Canyon waren gereisd, zei de agent: 
“Dat is onmogelijk! Alle bruggen in die regio zijn weggespoeld.” 
Tot hun verbazing lazen ze de volgende dag in de krant dat er in 
de regio waaruit zij ternauwernood waren ontkomen tweehonderd 
auto’s waren gestrand.’ 3

In de 62 jaar dat president Smith apostel was, smeekte hij in veel 
van zijn toespraken hemelse zegeningen af voor de leden van de 
kerk en alle mensen op aarde. Zo was zijn smeekbede in zijn eerste 
algemene conferentie als president van de kerk: ‘Ik bid dat God, 
onze hemelse Vader, de vensters van de hemel zal openen en grote 
en eeuwige zegeningen op zijn kinderen op aarde zal uitstorten die 
hun leven in stoffelijke en geestelijke zin zullen verbeteren.’ 4

De gebeden van president Smith lieten de kracht van zijn getui-
genis en zijn liefde voor zijn Vader in de hemel en zijn Heiland 
blijken. President Boyd K. Packer, die in het Quorum der Twaalf 
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Apostelen werd geroepen toen Joseph Fielding Smith president van 
de kerk was, heeft gezegd: ‘Het was een ervaring op zich om presi-
dent Joseph Fielding Smith te horen bidden. Hoewel hij al over de 
negentig was, bleef hij bidden dat hij “zijn verbonden en verplich-
tingen mocht nakomen en tot het einde toe mocht volharden.”’ 5

Leringen van Joseph Fielding Smith
1

Ons is geboden in gebed tot onze 
hemelse Vader te naderen.

Het is een gebod van God dat wij Hem voortdurend in gebed 
zoeken. Toen de Heiland bij zijn discipelen was, leerde Hij hun bid-
den en Hij gaf hun daarin het goede voorbeeld door vaak tot zijn 
Vader te bidden. Aangezien het een gebod van de Heer is, kunnen 
we er zeker van zijn dat er kracht van gebed uitgaat. Als we de Heer 
zoeken, dienen we Hem nederig en eerbiedig aan te roepen. […]

Het is de plicht van de ouders om hun kinderen te leren bidden, 
zodra die er besef van hebben. Laat ze een gewoonte van gebed 
maken en zorgen dat hun kinderen begrijpen dat bidden belangrijk 
is. Als deze gewoonte in de kinderjaren wordt aangeleerd, is de 
kans aanwezig dat die later in het leven blijvend wordt. Iemand die 
oprecht de Heer heeft gezocht en Hem altijd voor zijn zegeningen 
heeft gedankt, kan erop rekenen dat de Heer hem of haar niet zal 
vergeten als zijn hulp gewenst is.6

Ik vraag me af of we er ooit bij stilstaan waarom de Heer ons 
vraagt te bidden. Vraagt Hij ons te bidden omdat Hij wil dat we 
ons voor Hem neerbuigen en Hem aanbidden? Is dat de belang-
rijkste reden? Dat denk ik niet. Hij is onze hemelse Vader en ons is 
geboden Hem te aanbidden en in de naam van zijn geliefde Zoon, 
Jezus Christus, tot Hem te bidden. Maar de Heer kan zonder onze 
gebeden. Zijn werk zal er niet onder lijden, of we nu bidden of 
niet. […] Bidden is iets wat wij nodig hebben, niet wat de Heer 
nodig heeft. Hij weet precies hoe hij zijn zaken dient te regelen 
en dient uit te voeren zonder enige hulp van ons. Onze gebeden 
hebben niet tot doel om Hem te vertellen hoe Hij zijn zaken moet 
afhandelen. Als dat het idee is dat we hebben, is dat uiteraard een 
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verkeerd idee. Onze gebeden zijn meer voor ons belang, om ons 
op te bouwen, om ons kracht en moed te geven, om ons geloof in 
Hem te laten toenemen.

Gebed stemt de ziel nederig. Het verruimt ons begrip; het verlicht 
ons verstand. Het brengt ons dichter bij onze Vader in de hemel. Wij 
hebben zijn hulp nodig; dat lijdt geen enkele twijfel. Wij hebben de 
leiding van de Heilige Geest nodig. We dienen te weten aan de hand 
van welke beginselen we in zijn tegenwoordigheid kunnen terugke-
ren. Ons verstand dient gestimuleerd te worden door de inspiratie 
die van Hem komt. En dat zijn de redenen dat we tot Hem bidden, 
zodat we met zijn hulp zo kunnen leven dat we de waarheid weten 
en in zijn licht wandelen. Dan kunnen we door ons geloof en onze 
gehoorzaamheid in zijn tegenwoordigheid terugkeren.7

Er zijn weinig zaken belangrijker dan in gebed vertrouwelijk met 
God praten. De Heer heeft een sluier van vergetelheid over ons ver-
stand laten vallen, zodat we ons Hem niet herinneren en niet meer 
weten hoe het was om in het voorsterfelijk bestaan bij Hem te zijn. 
Gebed is de communicatiemethode die Hij ons heeft gegeven om 
contact met Hem te houden. Derhalve is een van de belangrijkste 
redenen voor ons sterfelijk bestaan om te zien of we de geest van 
gebed altijd in ons hart meedragen, zodat wanneer de Heer verkiest 
te spreken, wij zijn stem in onze ziel zullen horen.8

2
Er zijn veel gezette tijden voor gebed.

‘En Ik geef hun een gebod (dat wil zeggen, aan de ouders in 
Zion) — laat wie zijn gebeden tot de Heer niet op de gezette tijd in 
acht neemt, voor de rechter van mijn volk in herinnering worden 
gebracht.’ [LV 68:33.]

Ik denk niet dat we dat vers in deze afdeling heel vaak hebben 
gelezen en ik vraag me af of we beseffen hoe belangrijk dit gebod 
in feite is. Niemand kan de Geest Gods bij zich houden als hij niet 
bidt. Niemand kan de inspiratie van de Heilige Geest ontvangen, 
tenzij hij de geest van gebed in zijn hart draagt. […]

Ik wil even stilstaan bij deze tekst. […] Wanneer is de gezette tijd 
voor gebed?
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Sommigen onder ons hebben het idee dat de gezette tijd voor 
gebed is als we ’s ochtends opstaan en vlak voordat we ’s avonds 
naar bed gaan, na ons werk te hebben gedaan, en dat er geen 
andere gezette tijden voor gebed zijn. Maar ik zeg u, en dat kan 
ik bewijzen, dat er veel gezette tijden voor gebed zijn. Ik zal het 
voorlezen. U weet dat ik mijn woorden graag staaf; ik kom graag 
met bewijzen die mijn woorden staven. Ik vraag niemand te geloven 
wat ik zeg, tenzij het absoluut in harmonie is met wat de Heer heeft 
gezegd, hetzij rechtstreeks of bij monde van zijn profeten. We lezen 
in het Boek van Mormon dat [Amulek] het woord richt tot de arme 
Zoramieten die van de waarheid waren afgedwaald. Die waren 
vanwege hun armoede uit hun synagogen gezet en wisten niet wat 
ze moesten doen, omdat ze dachten dat ze slechts één voor één 
op de Rameümpton, zoals die genoemd werd, konden bidden [zie 
Alma 31:12–23]. [Amulek] onderricht hen als volgt:

Amulek, hier met Alma, moedigde de mensen aan: ‘roept [de heer] aan 
om barmhartigheid, want hij is machtig om te redden’ (Alma 34:18).



h o o F d S t u k  2 2

298

‘Ja, roept Hem aan om barmhartigheid, want Hij is machtig om 
te redden. Ja, verootmoedigt u en volhardt in gebed tot Hem. Roept 
Hem aan wanneer gij op uw velden zijt, ja, voor al uw kudden. 
Roept Hem aan in uw huis, ja, voor uw gehele huisgezin, zowel des 
ochtends als des middags als des avonds. Ja, roept Hem aan tegen 
de macht van uw vijanden. Ja, roept Hem aan tegen de duivel, die 
een vijand is van alle gerechtigheid. Roept Hem aan voor de gewas-
sen op uw velden, opdat gij er voorspoedig mee zult zijn. Roept aan 
voor de kudden van uw weiden, opdat zij zullen toenemen. Maar 
dat is niet alles; gij moet uw ziel uitstorten in uw binnenkamer, en 
op uw verborgen plaatsen en in uw wildernis. Ja, en wanneer gij 
de Heer niet aanroept, laat uw hart dan vol zijn en voortdurend in 
gebed tot Hem uitgaan voor uw welzijn, en ook voor het welzijn 
van allen die om u heen zijn. En nu, zie, mijn geliefde broeders, ik 
zeg u, denkt niet dat dit alles is; want indien gij, na al die dingen te 
hebben gedaan, de behoeftigen en de naakten wegzendt, en niet 
naar de zieken en lijdenden omziet, en niet geeft van uw bezit, 
indien gij hebt, aan hen die noodlijdend zijn — ik zeg u, indien gij 
geen van die dingen doet, zie, dan is uw gebed tevergeefs en baat 
het u niets, en zijt gij als de huichelaars die het geloof verlooche-
nen.’ [Alma 34:18–28.]

Ik denk dat dit een uitstekende leerstelling is. Ik heb u die voor-
gelezen om u te doordringen van de vele gezette tijden van gebed. 
De gezette tijd voor gebed is ’s morgens voordat het gezin uit elkaar 
gaat. Een goede tijd voor gebed is wanneer u aan tafel gaat om uw 
ontbijt te nuttigen. Laat ieder in het gezin om de beurt het gebed 
uitspreken. Dat zijn onder andere gezette tijden voor gebed. De 
gezette tijd voor gebed voor de koopman in handelswaar is ’s och-
tends, voordat hij naar zijn werkplek gaat en voordat zijn werkdag 
begint. De tijd voor gebed voor de herder is als hij in het veld zijn 
kudde hoedt. De tijd voor de boer om te bidden is wanneer hij met 
zijn ploeg naar de akker gaat, als hij gaat zaaien en als hij gaat oog-
sten. En iemand die bidt, zoals hem in de voorgelezen Schrifttekst 
wordt geboden, zal hoogstwaarschijnlijk in alle opzichten getrouw 
de geboden van de Heer onderhouden.9
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3
Alles wat we doen, dient in harmonie 

met onze gebeden te zijn.

We behoren niet alleen met onze lippen te bidden, maar we 
behoren te proberen om in elke handeling, in elk gesprek, in alles 
wat we ondernemen, de woorden van onze gebeden door te laten 
klinken. We behoren in harmonie te zijn met de gedachten waarin 
wij de Heer in onze dagelijkse gebeden laten delen.10

Leeft het gebed in ons hart? Is het deel van ons gehele wezen 
gaan uitmaken? Zijn we door de Heilige Geest in contact met onze 
hemelse Vader of zijn we dat niet? 11

4
In onze gebeden dienen we onze ziel 

in dankzegging uit te storten.

Hoe zeer dienen wij ons, door een actief gebedsleven, een dank-
bare houding aan te kweken. Ik geloof dat een van de grootste zon-
den waaraan de inwoners van de aarde zich tegenwoordig schuldig 
maken de zonde van ondankbaarheid is. Zij weigeren de Heer, en 
zijn recht op bestuur en heerschappij, te erkennen.12

We behoren onze ziel in dankgebed uit te storten, in dankzeg-
ging voor het leven en het bestaan, voor het zoenoffer van de Zoon 
van God, voor het evangelie van heil, voor Joseph Smith en de 
machtige herstelling die door zijn toedoen tot stand is gekomen. We 
behoren de hand van de Heer in alle dingen te erkennen en Hem 
voor alles, zowel stoffelijk als geestelijk, te danken.13

5
We behoren onze hemelse Vader al onze 

rechtschapen verlangens kenbaar te maken.

We behoren [onze hemelse Vader] te smeken om geloof en 
onkreukbaarheid, om elke goddelijke eigenschap, om de overwin-
ning en het succes van zijn werk, om de leiding van zijn Heilige 
Geest, en om heil in zijn koninkrijk. We behoren te bidden voor 
onze familie, voor onze vrouw en kinderen, voor voedsel, kleding 
en onderdak, voor onze zakelijke belangen, en voor al onze recht-
schapen verlangens.14
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Ik bid dat de zegen van de hemel op ons en alle mensen mag 
rusten.

O mogen de hemelen gerechtigheid en waarheid op de gehele 
wereld uitstorten!

O mogen alle mensen een luisterend oor hebben en acht slaan 
op de woorden van waarheid en licht die van Gods dienstknechten 
komen!

O mogen de doeleinden van God onder alle volken spoedig 
worden vervuld!

Ik bid voor de leden van de kerk, die de heiligen van de Aller-
hoogste zijn, dat zij in geloof worden versterkt. Dat hun verlangen 
naar gerechtigheid in hun hart mag toenemen en dat zij met vrees 
en beven voor God aan hun heil mogen werken [zie Fillipenzen 
2:12; Mormon 9:27].

Ik bid voor de deugdzamen en de oprechten onder alle volken, 
dat zij naar de waarheid op zoek zullen gaan, elk waar beginsel 
zullen aanhangen en de zaak van de vrijheid en gerechtigheid zul-
len bevorderen.

In deze zware en moeilijke tijden bid ik dat alle mensen zich 
zullen laten leiden door het licht dat ieder mens verlicht die in de 
wereld komt [zie Johannes 1:9; LV 93:2] en dat zij daardoor de wijs-
heid zullen hebben om de problemen op te lossen die de mens 
omringen.

Ik smeek onze genadige Vader zijn zegeningen op alle mensen 
uit te storten, op jong en oud, op treurenden, op hongerigen en 
behoeftigen, op wie gebukt gaan onder onfortuinlijke omstandig-
heden en ongezonde milieus, en op eenieder die hulp en bijstand, 
steun en wijsheid nodig heeft, en al het goede en grote dat alleen 
Hij kan geven.

Samen met u heb ik liefde, zorg en mededogen voor al Vaders 
kinderen op aarde. Ik bid dat hun omstandigheden zich, zowel 
stoffelijk als geestelijk, zullen verbeteren. Ik bid dat ze tot Christus 
zullen komen en van Hem mogen leren. Dat zij zijn juk op zich 
mogen nemen, opdat ze rust voor hun ziel mogen vinden, want zijn 
juk is zacht en zijn last is licht [zie Matteüs 11:29–30].
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Ik bid dat de heiligen der laatste dagen en alle anderen die de 
geboden van de Vader van alle mensenkinderen onderhouden, zo 
zullen leven dat ze in deze wereld vrede en eeuwig leven in de 
toekomende wereld verwerven [zie LV 59:23] — en dat alles vraag 
ik nederig en dankbaar in de naam van Jezus Christus. Amen.15

Suggesties voor studie en onderwijs

Vragen
•	 ‘Uit	het	leven	van	president	Joseph	Fielding	Smith’	bevat	vier	

voorbeelden van gebeden die president Smith heeft uitgespro-
ken. Wat kunnen we uit elk van die voorbeelden leren?

•	 Denk	na	over	uw	manier	van	bidden.	Wat	kunnen	we	doen	zodat	
onze gebeden ons dichter bij onze Vader in de hemel brengen? 
(Zie paragraaf 1.)

•	 President	Smith	verklaarde:	‘Er	zijn	veel	gezette	tijden	voor	
gebed’ (paragraaf 2). Hoe kunnen wij de raad om altijd te bid-
den opvolgen?

•	 Wat	houdt	het	voor	u	in	om	‘de	woorden	van	onze	gebeden	te	
laten doorklinken’? (Zie paragraaf 3.) Bedenk wat u kunt doen 
om u op dit terrein te verbeteren.

•	 Hoe	verandert	onze	houding	als	we	‘onze	ziel	in	dankgebed	
[uitstorten]’? (Zie paragraaf 4.)

•	 Bestudeer	president	Smiths	gebed	in	paragraaf	5	en	overweeg	
uw eigen gebeden. Overweeg deze vraag in alle rust: Voor welke 
mensen en aangelegenheden zou u vaker kunnen bidden?

Relevante Schriftteksten
Matteüs 7:7–8; Flippenzen 4:6; 1 Tessalonicenzen 5:17–18; Jako-

bus 1:5–6; 2 Nephi 32:8–9; Alma 34:38–39; 3 Nephi 18:18–21; 
LV 10:5

Onderwijstip
‘Ter bevordering van de discussie kunt u de vragen aan het eind 

van het hoofdstuk gebruiken. U kunt ook uw eigen vragen beden-
ken, gericht op de mensen die u lesgeeft.’ (Uit p. IX van dit boek).
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Noten
 1. In: Conference Report, april 1918,  

p. 156.
 2. In: Joseph Fielding Smith jr. en John J. 

Stewart, The Life of Joseph Fielding 
Smith (1972), pp. 162–163; cursivering 
in origineel.

 3. Joseph Fielding Smith jr. en John J. Ste-
wart, The Life of Joseph Fielding Smith, 
pp. 232–233.

 4. In: Conference Report, april 1970, p. 6.
 5. Boyd K. Packer, ‘Covenants’, Ensign, 

november 1990, p. 84; cursivering niet 
overgenomen uit het origineel.

 6. Answers to Gospel Questions, samenge-
steld door Joseph Fielding Smith jr., vijf 
delen. (1957–1966), 3:83–85.

 7. In: Conference Report, april 1968, 
p. 10; cursivering in het origineel.

 8. ‘President Joseph Fielding Smith 
Speaks on the New MIA Theme’, New 
Era, september 1971, p. 40.

 9. In: Conference Report, oktober 1919, 
pp. 142–143.

 10. In: Conference Report, oktober 1913, 
p. 73.

 11. In: Conference Report, april 1918, 
p. 156.

 12. In: Conference Report, oktober 1969, 
p. 110.

 13. ‘President Joseph Fielding Smith 
Speaks on the New MIA Theme’, p. 40.

 14. ‘President Joseph Fielding Smith 
Speaks on the New MIA Theme’, p. 40.

 15. In: Conference Report, april 1970,  
p. 149.



303

H O O F D S T U K  2 3

Zelf verantwoordelijkheid 
nemen

‘We verwachten van al onze leden dat zij correcte 
beginselen leren en zichzelf besturen.’

Uit het leven van Joseph Fielding Smith

Broeder D. Arthur Haycock was op zekere dag op weg naar het 
bestuursgebouw van de kerk toen hij zag dat president Joseph Fiel-
ding Smith door de zijdeur naar binnenging. Daar ook hij naar bin-
nen moest, omdat hij daar werkte als secretaris van het Quorum der 
Twaalf Apostelen, haastte broeder Haycock zich ‘twee, drie treden 
tegelijk de trap op om zijn voet tussen de deur te krijgen voordat zij 
weer in het slot viel. Het lukte hem net. In het gebouw haastte hij 
zich verder om president Smith in te halen en met hem naar de lift 
te lopen. Toen hij naast hem liep, zei hij: “Ik hoop dat ik straks net 
zoveel geluk heb om via de deur die u opent de hemel in te glip-
pen.”’ Aanvankelijk zei president Smith niets en broeder Haycock 
was bang dat hij met zijn grapje de plank had misgeslagen. Maar 
‘toen ze bij de lift kwamen, zei president Smith met pretlichtjes in 
zijn ogen: “Broeder, ik zou daar in geen geval op rekenen!” 1

Uit zijn toespraken en daden bleek dat president Smith herhaal-
delijk het beginsel uitdroeg dat hij broeder Haycock die dag leerde: 
hij liet er geen twijfel over bestaan dat ofschoon heiligen der laatste 
dagen elkaar ijverig dienen te helpen om de zegeningen van het 
evangelie te ontvangen, eeuwig heil een individuele verantwoor-
delijkheid is. Hij moedigde de heiligen aan om zelfredzaam te zijn 
en hard te werken. ‘Daar draait het in dit leven om,’ zei hij, ‘om je 
potentieel te bereiken, met nadruk op jezelf overwinnen.’ 2

Joseph Fielding Smith leerde als kleine jongen al wat werken 
inhield. Zijn vader was vaak van huis, vandaar dat ‘hij in zijn 
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‘de heer […] verwacht van ons dat we wereldlijke kennis tot ons nemen.’
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kinderjaren al het werk van een volwassene te doen kreeg.’ Hij 
was zelfs zo’n harde werker dat hij ‘ongewild een taak kreeg waar 
hij eigenlijk nog te jong voor was. In zijn jongensachtige overmoed 
had hij in het geheim een van de koeien gemolken om te bewijzen 
dat hij het kon. De klus werd hem permanent toegewezen.’ 3

Ook op zijn voltijdzending in Engeland bleek hij een harde wer-
ker te zijn. Zijn vrouw Louie schreef hem het volgende toen hij daar 
was: ‘Ik weet dat je liever je plicht doet dan achterover te leunen. 
Daarom hou ik zoveel van je en stel ik zoveel vertrouwen in je, 
want het is haast alsof je niet perfecter kunt zijn dan je nu bent.’ 4 Hij 
kweet zich niet alleen van zijn plicht om anderen over het evange-
lie te vertellen, maar hij werkte er ook hard aan om daar zelf meer 
inzicht in te krijgen. In een brief die hij naar zijn vrouw stuurde, 
schreef hij dat hij Schriftteksten uit het hoofd leerde: ‘Ik probeer al 
de hele dag een tekst uit het hoofd leren, maar ik heb hem nog niet 
onder de knie. En ik stop er pas mee als dat mij gelukt is.’ 5

President Smith gaf zijn werkijver door aan zijn kinderen. Hij 
vertelde hun: ‘Mensen sterven in bed — en ambitie ook.’ Met dat 
beginsel in gedachten zagen hij en zijn vrouw erop toe dat de 
kinderen elke ochtend vroeg opstonden en meehielpen om het 
huis op orde te houden. ‘Op de een of andere manier vond pa het 
immoreel dat we na zes uur nog in bed lagen’, herinnerde een van 
zijn zoons zich. ‘Ik ben uiteraard een keer blijven liggen. Maar vader 
wilde het niet hebben.’ 6 President Smith hielp thuis ook mee. Toen 
hij en Louie pasgetrouwd waren, deed hij zoveel mogelijk zelf aan 
de bouw van hun eerste huis. In de jaren die volgden deed hij bijna 
alle reparaties aan het huis zelf, hielp mee in de keuken en plukte 
fruit om die in potten te wecken.7

Broeder Haycock, dezelfde man die zich achter president Smith 
aan het bestuursgebouw van de kerk in haastte, zou later de pri-
vésecretaris van vijf kerkpresidenten worden, van wie president 
Smith er een was. In die hoedanigheid zag hij van dichtbij president 
Smiths niet aflatende ijver om zich spiritueel te verbeteren. Hij zei 
dat het vaak was voorgekomen dat hij de werkkamer van president 
Smith was binnengelopen en hem dan in de Schriften of een ander 
boek had zien lezen.8
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Leringen van Joseph Fielding Smith
1

De Heer verwacht van ons dat we hard voor 
stoffelijke en geestelijke zegeningen werken.

De Heer heeft tot [Adam] gezegd: ‘In het zweet uws aanschijns 
zult gij brood eten’ [Genesis 3:19; zie ook Mozes 4:25], en in de loop 
der eeuwen heeft God zijn volk opgedragen ijverig te zijn, Hem 
getrouw te dienen, werk te verzetten. […]

In de begindagen van de kerk in deze valleien [in Utah, VS] leg-
den president Brigham Young en de andere broeders grote nadruk 
op bedrijvigheid. En dat was nodig ook omdat onze voorouders 
hier met lege handen arriveerden. Ze moesten werken. Ze moesten 
bedrijvig zijn. Het was van wezenlijk belang dat ze vervaardigden 
wat ze nodig hadden en in dat verband kregen ze constant de raad 
om bedrijvig te zijn. Hun werd geleerd om niet hebzuchtig te zijn. 
Ze kwamen hier naartoe, waar ze de Heer hun God konden vereren 
en zijn geboden konden onderhouden. Hun werd gezegd zowel 
nederig als ijverig te zijn. […] O, ik wou dat we dat goed beseften. 
Ik ben bang dat we het vergeten zijn. […]

De Heer heeft gezegd: ‘Gij zult niet lui zijn; want wie lui is, zal 
van de arbeider noch het brood eten, noch de kleding dragen.’ [LV 
42:42.] Dat is logisch, toch? Waarom zou iemand die niets doet — 
ik bedoel iemand die gezond is en kan werken — voordeel halen 
uit de bedrijvigheid van de werkenden? Ik kan in het geheel geen 
sympathie opbrengen voor welke beweging dan ook die mannen 
hun mannelijkheid willen afnemen door ze, ongeacht hun leeftijd, 
af te raden te gaan werken. Het maakt niet uit hoe oud iemand is: 
als hij lichamelijk gezond is en kan werken dan dient hij voor zich-
zelf te zorgen; dat verwacht de Heer van hem.

De Heer heeft in een andere openbaring gezegd:

‘En voorts, voorwaar, Ik zeg u dat iedere man die genoodzaakt is 
voor zijn eigen gezin te zorgen, dat ook moet doen, en hij zal geens-
zins zijn kroon verliezen; en laat hij arbeiden in de kerk. Laat eenie-
der in alle dingen ijverig zijn. En de luiaard zal geen plaats hebben 
in de kerk, tenzij hij zich bekeert en zich verbetert.’ [LV 75:28–29.]
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Dat is dus de raad die de Heer in deze tijd aan de kerk heeft 
gegeven. En die is niet louter van toepassing op ploegen of op 
maaien en oogsten, of werken in het algemeen, maar betekent ook 
dat iemand in de kerk moet werken, net zoals hij voor zijn levens-
onderhoud in de wereld moet werken.9

Wij zijn hier met een belangrijk doel. Dat doel is niet honderd 
jaar, of minder, te leven en onze akkers in te zaaien, onze gewassen 
te oogsten, onze vruchten te plukken, in huizen te wonen en ons 
met de noodzakelijke levensbehoeften te omringen. Dat is niet het 
doel van het leven. Die zaken zijn noodzakelijk voor ons bestaan 
en daarom dienen we te werken. Hoeveel mensen zijn er echter 
niet die denken dat het leven bedoeld is om rijk te worden, gerief-
lijk te leven en zich met allerhande luxes, rechten en geneugten te 
omringen die het leven te bieden heeft, zonder ook maar aan iets 
anders te denken?

En toch zijn het maar tijdelijke zegeningen. We eten om te leven. 
We kleden ons om het behaaglijk te hebben. We hebben een gerief-
lijk huis om in te wonen, maar al die zegeningen zijn niet meer dan 
tijdelijke zegeningen, noodzakelijk voor dit aardse leven. En meer 
goed doen ze ons niet. We kunnen ze na onze dood niet meene-
men. Goud, zilver en edelstenen, door velen als rijkdom betiteld, 
hebben geen ander nut voor de mens dan om zich in leven te hou-
den en aan zijn behoeften te komen.10

De Heer […] verwacht van ons dat we wereldlijke kennis tot ons 
nemen, zodat we onszelf kunnen onderhouden, onze medemens 
kunnen dienen en we het evangelie aan zijn andere kinderen in de 
wereld kunnen brengen.11

Het doel van ons bestaan hier is de wil van de Vader te doen 
zoals die in de hemel wordt gedaan, goed te doen op aarde, slecht-
heid te bedwingen en te onderwerpen, zonde en de vijand van 
onze ziel te overwinnen, boven de gebreken en zwakheden van het 
arme, gevallen mensdom uit te stijgen door de inspiratie en macht 
van God en aldus de heiligen en dienstknechten van de Heer op 
aarde te worden.12
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2
Uiteindelijk zijn wij God verantwoording 
verschuldigd voor onze plichtsvervulling.

Geloven is een gewetenskwestie; het is een zaak tussen u en 
God, niet tussen u en mij, of tussen u en het presidium van deze 
kerk. Mijn tiende is niet een zaak tussen mij en andere mensen — 
het is een zaak tussen mij en God; en dat geldt ook voor hoe ik 
mij in de kerk gedraag en hoe ik de andere wetten en regels van 
de kerk in acht neem. Als ik de wetten van de kerk niet in acht 
neem, houdt God mij verantwoordelijk en zal ik uiteindelijk aan 
Hem verantwoording moeten afleggen over mijn plichtsverzuim, en 
wellicht aan de kerk ten aanzien van mijn lidmaatschap. Als ik weet 
wat mijn plicht is en die doe zoals God het van mij wil, dan zou ik 
geen gewetenswroeging moeten hebben. Dan zou ik de voldoening 
moeten hebben dat ik mijn plicht naar beste weten heb gedaan en 
daarvan de gevolgen accepteren. Het is een zaak tussen God en 
mij; en dat geldt voor u eveneens.

Hij die zijn eniggeboren Zoon naar de wereld heeft gestuurd met 
de opdracht die Hij te vervullen had, heeft eveneens iedereen hier 
aanwezig, ja, ieder mens op aarde, een opdracht gegeven. En we 
kunnen die opdracht niet vervullen als we nalatig, onverschillig of 
onwetend zijn.

We dienen te weten wat we aan God en aan elkaar verplicht zijn; 
dat is van wezenlijk belang. We kunnen niet in geestelijke zaken 
welvaren, we kunnen niet in Gods kennis of wijsheid gedijen, als 
we ons mentaal niet toeleggen op zelfontwikkeling en op onze 
groei in goddelijke wijsheid en kennis.13

Het gaat de mens heel makkelijk af om een ander de schuld van 
zijn fouten te geven. En — mens als we zijn — strijken we maar wat 
graag de eer op als er iets goed is gegaan. Maar we weigeren de ver-
antwoordelijkheid voor gemaakte fouten te dragen en proberen die 
verantwoordelijkheid bij anderen neer te leggen. […] Laten we onze 
verantwoordelijkheid opnemen en die niet op anderen afschuiven.14
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3
God heeft ons handelingsvrijheid gegeven en 

verwacht van ons dat wij zoveel mogelijk zelf doen.

Handelingsvrijheid [is] een geweldige gave van God aan de mens 
om zelfstandig te handelen, om zijn eigen keuzes te maken, om 
een handelend persoon te zijn met het vermogen om te geloven 
en de waarheid te aanvaarden en daardoor het eeuwige leven te 
ontvangen of de waarheid te verwerpen en gewetenswroeging te 
ervaren. Zij is een van de grootste gaven van God. Wat zouden we 
zijn als we haar niet hadden, als we gedwongen werden te doen 
wat anderen willen, zoals sommige mensen graag zouden zien. Er 
zou geen eeuwig heil zijn; onze rechtschapenheid zou niet beloond 
worden; niemand zou worden gestraft voor boosaardigheid, omdat 
de mens geen rekenschap aan zijn Schepper hoefde af te leggen.15

‘geen mens wordt, op grond van enig besluit van de Vader, gedwongen 
het goede te doen. […] Ieder mens kan zelfstandig handelen.’
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Joseph Smith werd gevraagd hoe hij zo’n groot en divers volk als 
de heiligen der laatste dagen bestuurde. Hij antwoordde: ‘Ik leer 
hun de juiste beginselen en zij besturen zichzelf.’

Dat is het beginsel waarvan wij in de kerk uitgaan. We verwach-
ten van al onze leden dat zij correcte beginselen leren en zichzelf 
besturen.16

Deze geweldige gave van handelingsvrijheid, het menselijke 
vermogen om zijn eigen keuzes te maken, is nooit herroepen en 
zal ook nooit worden herroepen. Zij is een eeuwig beginsel dat 
ieder mens vrijheid van denken en vrijheid van handelen schenkt. 
Geen mens wordt, op grond van enig besluit van de Vader, 
gedwongen het goede te doen; geen mens wordt ooit gedwongen 
het slechte te doen. Ieder mens kan zelfstandig handelen. Satan 
was van plan om deze handelingsvrijheid te vernietigen en de 
mens te dwingen zijn wil te doen. Zonder deze geweldige gave 
zou ons bestaan onbevredigend zijn geweest. De mens moet de 
mogelijkheid tot keuze hebben, zelfs als hij daarmee tegen de 
goddelijke besluiten in opstand kan komen. Uiteraard moet het 
eeuwig heil en de eeuwige verhoging op basis van de vrije wil, 
zonder enige dwang, en door persoonlijke verdienste tot stand 
komen, zodat er rechtvaardige beloningen kunnen volgen, als-
mede gepaste straffen aan de overtreder.17

Wij geloven dat wij, na alles wat wij kunnen doen, door de 
genade worden gered. Alle mensen moeten, met de verzoening 
van Christus als basis, met vrees en beven voor God aan hun heil 
werken [zie 2 Nephi 25:23; Mormon 9:27].18

Het is een belangrijk feit dat gestaafd wordt door wat zich heeft 
voltrokken en geïmpliceerd wordt in alle Schriftuur, dat God alles 
heeft gedaan wat de mens zelf niet kon doen om zijn heil te beër-
ven. Maar Hij verwacht van de mens dat hij dan zelf alles doet wat 
hij wel kan doen.

Op grond van dit beginsel is het in strijd met de hemelse orde, 
die voor de grondlegging van de aarde is ingesteld, om te verwach-
ten dat heilige afgezanten die zijn herrezen of afgezanten die tot de 
hemelse orde behoren, naar de aarde komen om voor de mens iets 
te doen wat hij zelf zou kunnen. […]
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Het is een ernstige vergissing te geloven dat Jezus de mensen 
alles uit handen neemt en dat zij niets hoeven te doen zo lang zij 
Hem maar met hun lippen belijden. Mensen hebben werk te doen 
als ze zalig willen worden. Het was in overeenstemming met deze 
eeuwige wet dat de engel Cornelius naar Petrus stuurde [zie Han-
delingen 10], en dat Ananias naar Paulus werd gestuurd [zie Hande-
lingen 9:1–22]. Het was eveneens in gehoorzaamheid aan deze wet 
dat Moroni, die de tekst op de Nephitische platen begreep, niet de 
vertaling deed, maar op aanwijzing van de Heer de Urim en Tum-
min aan Joseph Smith gaf, die dat belangrijke werk daardoor kon 
doen door de gave en macht van God.19

4
Onze twee belangrijkste taken zijn: ons eigen heil veilig te 
stellen en ijverig aan het heil van anderen mee te werken.

We hebben deze twee belangrijke taken. […] Ten eerste ons 
eigen heil veilig te stellen; en ten tweede, onze plicht jegens onze 
medemens. Ik begrijp dat het mijn eerste taak is om — wat mij 
persoonlijk betreft — mijn eigen heil veilig te stellen. Dat is ook uw 
eerste persoonlijke plicht, en die geldt voor ieder lid van de kerk.20

Ons eigen heil behoort onze eerste zorg te zijn. We dienen de 
hand te leggen op elke heilszegening voor onszelf. We behoren 
ons te laten dopen en toe te treden tot de orde van het celestiale 
huwelijk, zodat we erfgenamen worden van de volheid van het 
koninkrijk van onze Vader. Daarna bepalen we ons tot ons gezin, 
onze kinderen, en onze voorouders.21

Wij hebben […] de plicht om de wereld te redden, zowel de 
doden als de levenden. We redden de bekeerlijke levenden door 
het evangelie in de naties te verkondigen en de kinderen van Israël, 
de oprechten van hart, te vergaderen. We redden de doden door 
naar het huis des Heren te gaan en daar ten behoeve van hen die 
ceremonies te verrichten — de doop, handoplegging, bevestiging 
en al het andere dat de Heer wil dat we doen.22

Ik heb de plicht, zoals u, broeders en zusters, die ook hebt — 
want ook u is die plicht gegeven — om binnen ons vermogen ons 
uiterste best te doen. Laten we ons daar niet aan onttrekken, maar 
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met ons hele ziel proberen de roeping groot te maken die de Heer 
ons heeft gegeven. Laten we ijverig werken aan het heil van ons 
eigen huisgezin, ieder van ons, aan het heil van onze medemensen, 
en aan het heil van hen die in het buitenland wonen.23

Suggesties voor studie en onderwijs

Vragen
•	 Wat	spreekt	u	aan	in	de	inspanningen	van	president	Smith	om	

zijn kinderen te leren werken? (Zie ‘Uit het leven van Joseph 
Fielding Smith’.) Wat kunnen we doen om onze kinderen meer 
verantwoordelijkheidsbesef te leren?

•	 Hoe	hebben	de	leringen	in	paragraaf	1	u	meer	inzicht	in	zelfred-
zaamheid gegeven? Bedenk wat u kunt doen om zelfredzamer 
te zijn.

•	 Neem	de	leringen	in	paragraaf	2	door.	Wat	wil	het	zeggen	dat	‘de	
Heer [u] verantwoordelijk [houdt]’?

•	 President	Smith	zegt:	‘We	verwachten	van	al	onze	leden	dat	zij	
correcte beginselen leren en zichzelf besturen.’ (paragraaf 3). Hoe 
kan deze leer ons gezin ten goede komen? Hoe kan die de pries-
terschapsquorums en de zustershulpvereniging tot leidraad zijn?

•	 Waarom	denkt	u	dat	‘ons	eigen	heil	[…]	onze	eerste	zorg	
[behoort] te zijn’ hoewel wij anderen behoren te dienen? (Zie 
paragraaf 4.)

Relevante Schriftteksten
Filipenzen 2:12; 2 Nephi 2:14–16, 25–30; LV 58:26–28

Onderwijstip
‘Nodig anderen uit om aan de discussie mee te doen, vragen 

te stellen en elkaar iets te leren. Ze zullen meer leren en eerder 
openbaring ontvangen als ze actief met de les meedoen’ (uit pp. 
IX van dit boek).
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Vrouwen hebben in de geschiedenis van de kerk 
een essentiële rol in gods werk gespeeld.
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Het werk van de vrouwen 
in de kerk: ‘onbaatzuchtige 

toewijding aan deze 
glorierijke zaak’

‘Er zijn geen grenzen aan wat onze 
zusters kunnen bewerkstelligen.’

Uit het leven van Joseph Fielding Smith

Op 2 oktober 1963 zei president Joseph Fielding Smith in een 
algemene bijeenkomst van de zustershulpvereniging: ‘Wij, de auto-
riteiten van de kerk, eren en respecteren onze goede zusters voor 
hun onbaatzuchtige toewijding aan deze glorierijke zaak.’ 1

President Smith deed deze uitspraak op basis van jarenlange 
ervaring. Hij had zijn hele leven aan de zijde van gelovige mor-
moonse vrouwen gediend. Dat was al begonnen aan het eind van 
de jaren tachtig van de 19de-eeuw, toen hij een jaar of tien was. 
In die tijd werd de vrouwen in de kerk gevraagd een opleiding in 
geneeskunde en gezondheidszorg te volgen. Zijn moeder, Julina L. 
Smith, gaf gehoor aan die raad en volgde de opleiding tot vroed-
vrouw. Ze maakte hem vaak in het holst van de nacht wakker om 
haar met het rijtuig naar een gezin te rijden waar binnen afzienbare 
tijd een baby zou worden geboren. Door zijn moeder op die manier 
te helpen, zag de jonge Joseph Fielding Smith een voorbeeld van 
de kracht en het mededogen van de vrouwen in de kerk.2 Zuster 
Smith zou later werkzaam zijn als raadgeefster in het algemeen 
ZHV-presidium.

President Smith had groot respect voor de zustershulpver-
eniging, die volgens hem ‘een essentieel deel van het konink-
rijk van God op aarde is.’ 3 Zijn tweede vrouw, Ethel, was 21 jaar 
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werkzaam als lid van het algemeen ZHV-bestuur. Zuster Amy 
Brown Lyman, die samen met Ethel zitting had in het ZHV-bestuur 
en later algemeen ZHV-presidente zou worden, zei over zuster 
Smith: ‘Zuster Smith was een van de briljantste vrouwen die ik ooit 
heb gekend. Ik beschouw haar als de beste schrijfster en spreekster 
[in het] bestuur.’ 4 In die hoedanigheid woonde Ethel ringconferen-
ties bij om de lokale ZHV-zusters te instrueren. Zij en president 
Smith vervulden samen verschillende opdrachten voor de kerk en 
stonden vaak samen voor de leden om instructie te geven.5

Na de dood van Ethel trouwde president Smith Jessie Evans. Jes-
sie vergezelde haar man steevast als hij op reis ging om de heiligen 
te instrueren. Ze kon heel goed zingen en president Smith vroeg 
haar dan ook te zingen in de bijeenkomsten die zij bijwoonden. 
Ouderling Francis M. Gibbons, toenmalig secretaris van het Eerste 
Presidium, schreef: ‘Als Joseph Fielding presideerde, wilde hij altijd 
dat ze zong, al was het alleen maar omdat hij haar gewoon heel 
graag hoorde zingen. En gezegd moet worden dat zij, met haar goed 
geschoolde diepe altstem, als geen ander de heilige lofzangen kon 
vertolken, wat een spiritueel tintje aan de bijeenkomsten toevoegde. 
De luisteraars waren erdoor geraakt en hij leek er beter door te 
gaan spreken. Later, doordat zijn vrouw er aanhoudend en schalks 
op aandrong, zong Joseph af en toe een duet met haar, waarin haar 
en zijn stem, een mooie bariton, goed tot hun recht kwamen. Dan 
zaten ze meestal samen op de pianobank terwijl Jessie de begelei-
ding speelde. Wel moest ze haar gebruikelijke, krachtige stem dan 
enigszins inhouden om hem niet helemaal te overstemmen.’ 6

Als president van de kerk overlegde Joseph Fielding Smith gere-
geld met zuster Belle S. Spafford, toenmalig algemeen presidente 
van de zustershulpvereniging. Later zou zuster Spafford over haar 
samenwerking met hem zeggen: ‘President Joseph Fielding Smith 
was een milde man met grote liefde voor zijn medemens. Hij had 
een groot begrip van het werk voor de vrouwen in de kerk en 
liet dat vaak en op veel manieren aan het ZHV-presidium blijken. 
Daarmee verruimde hij onze visie op en gaf hij ons leiding in onze 
werkzaamheden.’ 7
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Leringen van Joseph Fielding Smith
1

De Schriften maken gewag van gelovige vrouwen die 
verantwoordelijkheid in de kerk van de Heer droegen.

We kunnen in de Parel van grote waarde lezen dat Eva, nadat 
de gevolgen van de val over Adam en Eva waren gekomen, een 
toespraak hield. Kort weliswaar, maar ongelooflijk diepzinnig. Dit 
staat er:

‘[…] Ware het niet, dat wij overtreden hadden, dan zouden wij 
nimmer zaad hebben gehad, en nimmer het goed en het kwaad, 
en de vreugde onzer verlossing hebben gekend, noch het eeuwige 
leven, dat God alle gehoorzamen geeft.’ [Mozes 5:11.]

‘En Adam en Eva prezen de naam van God, en zij maakten alle 
dingen bekend aan hun zonen en dochters.’ [Mozes 5:12; cursive-
ring toegevoegd.]

We leren hieruit dat zowel Eva als Adam de openbaring en 
het gebod ontvingen om hun kinderen in het eeuwige leven te 
onderwijzen.8

We lezen dat er in de [vroegste] dagen van Israël vrouwen actief 
waren en dat zij plichten hadden te vervullen [zie Exodus 15:20; 
Richteren 4–5].9

In het Nieuwe Testament lezen we over een groot aantal gelovige 
vrouwen die raad zochten en raad gaven. Velen van hen volgden 
de Heer en hielpen Hem [zie Lucas 8:1–3; 10:38–42].10

2
In de laatste dagen spelen ZHV-zusters een essentiële 

rol in de herstelde kerk van Jezus Christus.

Op 17 maart 1842 vergaderde de profeet Joseph Smith met een 
aantal zusters van de kerk in Nauvoo en bracht hen onder in een 
vereniging die de naam ‘zustershulpvereniging van Nauvoo’ kreeg. 
[…] Deze vereniging is zonder twijfel op grond van openbaring 
ontstaan. Dat is door de jaren heen duidelijk gebleken en nu zijn 
haar waarde en noodzaak zonneklaar.11
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De Kerk van Jezus Christus zou zonder de oprichting van deze 
geweldige organisatie nooit volledig zijn geweest. […] De herstelling 
zou niet volledig zijn zonder de zustershulpvereniging, waarin de 
zusters een door God ingesteld werk verrichten dat van wezenlijk 
belang voor het welzijn van de kerk is.12

De ‘zustershulpvereniging van Nauvoo’ is opgericht door de pro-
feet Joseph Smith, met medewerking van ouderling John Taylor. De 
Heer openbaarde dat de vrouwen van de kerk in een vereniging 
moesten worden ondergebracht, omdat er voor hen belangrijk werk 
te doen was, namelijk om de kerk te helpen ‘de zaak van Zion 
voort te brengen en te vestigen’. [LV 6:6.] Dit werk van de zusters 
was voornamelijk bedoeld om de zusters van de kerk te sterken, te 
bemoedigen en te verbeteren, om ze in alles voor te bereiden op 
een plek in het celestiale koninkrijk. Ook kregen zij tot taak hulp 
te verlenen aan de armen, de zieken en nooddruftigen in de kerk 
die in nood verkeren en daaronder lijden. De zusters van deze 
vereniging hebben zich sinds de oprichting van deze organisatie 
uitstekend van hun roeping gekweten en zich in dat werk van hun 
beste kant laten zien. Geen toegewezen taak was te moeilijk; geen 
taak werd verwaarloosd. Door hun werk zijn duizenden geholpen.13

De zustershulpvereniging […] is in de kerk uitgegroeid tot een 
organisatie van belang. Ze is een absolute noodzaak — we noemen 
haar een hulporganisatie, en hulp bieden doet ze. Maar de zusters-
hulpvereniging houdt veel meer in. Ze is onmisbaar.14

Ik wil de zusters van deze geweldige organisatie een compliment 
maken voor de onkreukbaarheid en getrouwheid die zij sinds de 
dagen van Nauvoo zonder ophouden hebben tentoongespreid.15

Uw werkzaamheden zijn de Heer welgevallig. U hebt met uw 
werk het koninkrijk van God helpen opbouwen en vestigen. Het 
werk van de zustershulpvereniging is in de kerk net zo noodzake-
lijk als het werk van de priesterschapsquorums. Sommigen vinden 
wellicht dat ik mij hier te sterk uitdruk, maar ik ben van mening, 
lieve zusters, dat het werk dat u doet bepaald nodig is. Het is net zo 
belangrijk voor de opbouw, kracht en uitbreiding van dit koninkrijk 
als het werk dat de broeders met het priesterschap doen. U legt 
daarmee een basis waarop wij allen kunnen bouwen. We zouden 
het zonder u echt niet redden.16
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[De ZHV-zusters] zijn lid van de voortreffelijkste vrouwenorgani-
satie ter wereld, een organisatie die een essentieel onderdeel is van 
het koninkrijk Gods op aarde. Zij is zo georganiseerd en wordt zo 
geleid dat zij haar getrouwe leden behulpzaam kan zijn bij het beër-
ven van het eeuwige leven in het koninkrijk van onze Vader. […]

De zustershulpvereniging is met de geest van inspiratie tot stand 
gekomen en is [sindsdien] in die geest geleid. Zij heeft het hart van 
veel van onze goede zusters doordrongen van de rechtschapen 
verlangens die de Heer welgevallig zijn.17

3
De ZHV-zusters zien toe op het stoffelijke en 

geestelijke welzijn van Gods kinderen.

De Heer heeft in zijn wijsheid een beroep gedaan op de zus-
ters om de priesterschap bij te staan. Wegens hun mededogen, 

de zustershulpvereniging is ‘de voortreffelijkste 
vrouwenorganisatie ter wereld, een organisatie die een 

essentieel onderdeel is van het koninkrijk gods op aarde.’
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zachtheid en vriendelijkheid heeft de Heer grote achting voor [de 
vrouwen] en geeft Hij ze plichten en taken die te maken hebben 
met de zorg voor de behoeftigen en de lijdenden. Hij heeft ze de 
weg gewezen die ze moeten gaan en ze deze geweldige organisatie 
gegeven, met de bevoegdheid om op aanwijzing van en in goed 
overleg met de bisschop van de wijk naar de geestelijke en stof-
felijke noden van onze mensen om te zien.

En de Heer kan een beroep op onze zusters doen om ergens 
langs te gaan om behoeftigen te troosten en noodlijdenden te hel-
pen, om met ze neer te knielen en met ze te bidden. De Heer zal 
het gebed van de zusters verhoren als dat oprecht ten behoeve 
van de zieke wordt opgezonden, net zoals Hij de gebeden van de 
ouderlingen van de kerk zal verhoren.18

De zustershulpvereniging kent vele doelen en taken. […] Mijn 
vader, president Joseph F. Smith [heeft gezegd:] ‘Deze organisatie is 
door de profeet Joseph Smith gesticht. Daardoor is zij de oudste hulp-
organisatie van de kerk, en tevens de belangrijkste. Zij besteedt niet 
alleen zorg aan de armen, de zieken en de behoeftigen, maar een deel 
van haar taak — het grootste deel zelfs — is te waken over het gees-
telijk welzijn en het heil van de moeders en dochters van Zion. Haar 
taak is erop toe te zien dat niemand verwaarloosd wordt, maar dat 
iedereen wordt beschermd tegen onheil, rampen, duistere machten 
en het kwaad dat hen in de wereld bedreigt. De taak van de zusters-
hulpvereniging is om voor het geestelijk welzijn van haar eigen leden 
en alle andere vrouwelijke leden van de kerk te zorgen.’ 19

Het werk van de zustershulpvereniging beperkt zich niet tot haar 
eigen leden, maar het dient die kaders te overschrijden. Overal waar 
iemand in moeilijkheden is, hulp nodig heeft, problemen heeft, ziek 
of bedroefd is, doen we een beroep op de zustershulpvereniging. 
[…] Ze kunnen geweldig werk doen onder wie zijn afgedwaald, 
door ze te bemoedigen, te helpen, weer in de kerk te brengen, hulp 
te bieden bij het overwinnen van zwakheden, zonden en gebreken, 
en ze begrip te geven van de waarheid. Er zijn geen grenzen aan 
wat onze zusters kunnen bewerkstelligen.

[…] Ik weet echt niet wat onze ringpresidenten en bisschop-
pen zouden moeten als ze niet konden terugvallen op de capabele 
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zusters van de zustershulpvereniging, want het komt vaak voor dat 
ze een beroep doen op hun expertise in geval van problemen die 
zeer gevoelig liggen, dat wil zeggen, gevoelig voor onze broeders, 
maar die door onze zusters op kundige wijze worden afgehandeld. 
Het zou geweldig zijn als alle leden van de kerk volmaakt waren. 
Als dat het geval was, zouden we allemaal minder zwaar belast zijn, 
zowel de mannen als de vrouwen. Maar die tijd is nog niet geko-
men. Er zijn zusters die wel wat bemoediging kunnen gebruiken, 
geestelijke maar ook stoffelijke hulp. En niemand kan die beter 
geven dan onze zusters die tot deze geweldige organisatie behoren.

In dit werk kunnen de zusters hulp en bemoediging bieden aan 
wie wispelturig, onverschillig of nalatig zijn, net zoals er op de 
priesterschap een beroep wordt gedaan om zich te bekommeren 
om broeders die wispelturig, nalatig of onverschillig zijn. We moe-
ten allemaal werk verrichten om rechtschapenheid te bevorderen en 
ons inspannen om wie zijn afgedwaald en hun kerkelijke plichten 
negeren terug te brengen.20

Vanaf [haar] bescheiden start onder hele moeilijke omstandig-
heden, toen het ledental van de kerk gering was, hebben we deze 
vereniging zien groeien. […] Datgene wat zij heeft bereikt in de zorg 
voor de armen, de zorg voor de zieken en treurenden, voor ieder-
een met lichamelijke, mentale of geestelijke behoeften, kan niet 
accuraat worden weergegeven. […] Dit alles is tot stand gebracht 
in een geest van liefde in overeenstemming met de ware geest van 
het evangelie van Jezus Christus.21

4
De Heer verwacht van vrouwen dat ze zich 

toeleggen op licht en waarheid, zodat ze aanspraak 
kunnen maken op de celestiale heerlijkheid.

Het evangelie betekent voor onze zusters net zoveel als voor 
onze broeders. Zij zijn er net zo in geïnteresseerd als de broeders. 
En toen de Heer tegen de profeet Joseph Smith zei: ‘Onderzoekt 
deze geboden, want ze zijn waar en betrouwbaar, en de profetieën 
en beloften die erin staan, zullen alle worden vervuld’, [LV 1:37] 
beperkte Hij dat gebod niet tot de mannelijke leden van de kerk. 
[…] Het is net zo belangrijk voor onze zusters om het heilsplan te 
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begrijpen als dat voor de mannen is. Het is voor hen net zo nood-
zakelijk dat ze de geboden onderhouden. Er is geen vrouw die 
in het koninkrijk van God zal worden gered zonder de doop tot 
vergeving van zonden en de handoplegging voor de gave van de 
Heilige Geest. […]

[…] Toen de Heer zei dat niemand in onwetendheid kan worden 
gered [zie LV 131:6], had Hij, denk ik, zowel mannen als vrouwen 
in gedachten. De vrouwen in de kerk hebben dan ook de plicht om 
de Schriften te bestuderen.22

De Heer verlangt van de vrouwen, net zozeer als Hij dat van de 
mannen in de kerk verlangt, dat zij zijn goddelijke wil kennen. Zij 
dienen een onwrikbaar getuigenis in hun hart te hebben van de 
geopenbaarde waarheid die verband houdt met het eeuwige heil in 
het koninkrijk van God. De Heer heeft het Boek van Mormon niet 
geopenbaard ten gunste van alleen priesterschapsdragers, maar voor 
iedere ziel die op zoek is naar de waarheid, zowel man als vrouw.23

De Heer verwacht van de zusters dat ze net zozeer een getuige-
nis van de waarheid hebben en de leerstellingen van de kerk net 
zo goed begrijpen als de broeders die het priesterschap dragen. Als 
we onze verhoging willen ingaan, als daar onze hoop op is gericht, 
is het noodzakelijk dat we onszelf voorbereiden door kennis, door 
geloof, door gebed. En toen de Heer zei: ‘Zoek eerst het koninkrijk 
van God en zijn gerechtigheid’, [Matteüs 6:33; 3 Nephi 13:33] sprak 
Hij niet alleen tot mannen, het was een gemengd gezelschap.24

Iedere vrouw die zich in de kerk laat dopen, krijgt de handen 
van de ouderlingen opgelegd voor de gave van de Heilige Geest, 
zodat ze de leiding van de Geest in alle waarheid mag hebben. Het 
is de wil van de Heer dat niemand verstoken blijft van de goddelijke 
leiding die hun de waarheid zal openbaren en hen in staat stelt 
om licht en duisternis te onderscheiden, zodat ze gesterkt worden 
en de kracht krijgen om alle verkeerde leerstellingen, theorieën 
en ideeën te weerstaan, waarvan er zoveel zijn in de wereld van 
tegenwoordig.25

Onze zusters hebben voor hun behoeften echt net zoveel recht 
op de inspiratie van de Heilige Geest als de mannen. Zij hebben 
recht op de gave van profetie voor zaken die voor hen van essentieel 
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belang zijn. […] Als ze bidden, behoren ze ernstig te bidden en 
antwoord op hun gebeden te verwachten. De Heer zal hen horen 
als ze ernstig en oprecht zijn, net zozeer als hij de broeders hoort.26

De Heer belooft aan iedereen, zowel mannen als vrouwen, de 
gave van de Heilige Geest, mits er sprake is van getrouwheid, 
ootmoed en oprechte bekering. Zij dienen de waarheden van het 
evangelie te bestuderen en te kennen en zich door studie, geloof 
en gehoorzaamheid aan alle geboden op licht en waarheid voor 
te bereiden, zodat ze aanspraak kunnen maken op de celestiale 
heerlijkheid.27

5
Door middel van het priesterschap biedt God 
zijn dochters elke geestelijke gave en zegen 

aan die zijn zoons kunnen verwerven.

Ik denk dat we allemaal wel weten dat de zegeningen van het 
priesterschap niet alleen voor de mannen bestemd zijn. Deze 
zegeningen worden ook uitgestort […] op alle getrouwe vrouwen 
in de kerk. Die goede zusters kunnen zich, door de geboden te 

‘de heer verlangt van de vrouwen […] in de kerk, dat zij zijn goddelijke 
wil kennen en een onwrikbaar getuigenis in hun hart hebben.’
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onderhouden en in de kerk te dienen, voorbereiden op de zegenin-
gen van het huis des Heren. God biedt zijn dochters elke geestelijke 
gave en zegen aan die zijn zoons kunnen verwerven, want in de 
Here is de man niets zonder de vrouw en de vrouw niets zonder 
de man [zie 1 Korintiërs 11:11].’ 28

We weten allemaal wel dat de Heer tegen Abraham heeft gezegd 
dat hij de vader van vele naties zou zijn en dat zijn nakomelingen 
zo talrijk zouden zijn als de sterren aan de hemel en het zand aan 
het strand. Maar wat we niet over het hoofd mogen zien is dat 
dezelfde beloften aan Sara zijn gedaan.

‘Verder zeide God tot Abraham: Wat uw vrouw Saraï betreft, gij 
zult haar niet Saraï noemen, maar Sara zal haar naam zijn. En Ik zal 
haar zegenen, en ook zal Ik u uit haar een zoon schenken, ja, Ik zal 
haar zegenen, zodat zij tot volken worden zal; koningen van volken 
zullen uit haar voortkomen.’ (Genesis 17:15–16.)29

De Heer had dit te zeggen over het priesterschap, de macht van 
het priesterschap en de verordeningen die we door het priester-
schap ontvangen: ‘En dit grotere priesterschap bedient het evangelie 
en omvat de sleutel van de verborgenheden van het koninkrijk, ja, 
de sleutel van kennis van God.’

[…] Laat ik dat nog een keer voorlezen: ‘En dit grotere priester-
schap bedient het evangelie en omvat de sleutel van de verbor-
genheden van het koninkrijk, ja, de sleutel van kennis van God. 
Daarom, in de verordeningen daarvan is de macht der goddelijk-
heid kenbaar. En zonder de verordeningen daarvan, en het gezag 
van het priesterschap, is de macht der goddelijkheid niet kenbaar 
voor de mens in het vlees; want zonder dit kan niemand het aan-
gezicht zien van God, ja, de Vader, en leven.’ [LV 84:19–22.]

Als we dergelijke zaken lezen, zou iedere man onder ons die 
het priesterschap draagt, zich moeten verheugen dat we dat grote 
priesterschap hebben, waarmee we God mogen kennen. Niet 
alleen de mannen die het priesterschap dragen, kennen die grote 
waarheid, maar dankzij dat priesterschap en de daartoe behorende 
verordeningen kan ieder lid van de kerk, mannen zowel als vrou-
wen, God kennen.30
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Suggesties voor studie en onderwijs

Vragen
•	 Wat	kunnen	we	leren	van	de	ervaringen	die	in	‘Uit	het	leven	van	

Joseph Fielding Smith’ worden beschreven? Welke ervaringen 
hebt u daarmee gehad?

•	 President	Smith	spreekt	over	vrouwen	die	in	verschillende	tijd-
perken belangrijke taken in het koninkrijk van God vervulden 
(zie paragraaf 1). Op wat voor manieren hebt u vrouwen zien 
bijdragen tot de kracht van hun gezin en de kerk?

•	 Hoe	is	het	u	duidelijk	geworden	dat	het	werk	van	de	ZHV	‘van	
wezenlijk belang voor het welzijn van de kerk is’? (Zie paragraaf 
2.) Hoe werken ZHV-zusters en priesterschapsdragers zoal samen 
om het koninkrijk van God op te bouwen?

•	 Hoe	zorgt	de	ZHV	zoal	voor	het	geestelijke	welzijn	van	de	vrou-
wen in de kerk? Hoe treden de ZHV-zusters zoal buiten hun 
organisatie om hun invloed te laten gelden? (Zie paragraaf 3 voor 
enkele voorbeelden.)

•	 President	Smith	legt	er	de	nadruk	op	dat	het	van	groot	belang	is	
dat alle mannen en vrouwen begrip van het evangelie hebben, 
hun getuigenis versterken en openbaring ontvangen (zie para-
graaf 4). Waarom is het volgens u belangrijk dat iedereen naar 
die gaven streeft?

•	 President	Smith	zegt	dat	de	zegeningen	van	het	priesterschap	‘op	
alle getrouwe vrouwen in de kerk’ worden uitgestort (paragraaf 
5). Waarom hebben vrouwen de zegeningen van het priester-
schap nodig om hun taken in het gezin en in de kerk te kunnen 
uitvoeren? Wat voor voorbeelden hebt u gezien van vrouwen die 
geestelijke gaven ontvingen?

Relevante Schriftteksten
Handelingen 5:12–14; Alma 32:22–23; LV 46:8–9

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).
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De geboorte van Jezus Christus: 
‘Ik verkondig u grote blijdschap’

‘Wat doet dit wonderbaarlijke verhaal ons? Hebben 
we het diep tot ons laten doordringen en ons leven 

laten beïnvloeden? Hebben we het in zijn volle 
betekenis, zonder enig voorbehoud, geaccepteerd?’

Uit het leven van Joseph Fielding Smith

In de kersttijd van 1971 was een journalist in de gelegenheid om 
tijd door te brengen met president Joseph Fielding Smith en zijn 
familie. De journalist gaf ons zicht op het leven van de profeet:

‘Kerstmis is heel bijzonder voor president Joseph Fielding Smith. 
Het is een dag om met de familie door te brengen en om herinne-
ringen op te halen. Maar bovenal is het voor president Smith een 
dag om met kinderen door te brengen.

‘“Het leukste aan Kerstmis zijn, denk ik, de kinderen”, zegt pre-
sident Smith, terwijl hij zijn achterkleindochter dicht tegen zich 
aandrukt.

‘Er ligt een grote kinderbijbel op zijn schoot. President Smith en 
twee van zijn achterkleinkinderen, Shanna McConkie (4) en Sherri 
(2), slaan de bladzijden met het verhaal van Christus’ geboorte om. 
Ze kijken geruime tijd naar de plaat met de kerststal en de kribbe. 
President Smith en de meisjes zijn erg gehecht aan elkaar. […]

‘President Smith kreeg in de kersttijd veel bezoek van familie. 
“Kerstmis is een tijd voor de familie om samen te komen”, zegt hij.1

Wat president Smith betreft concentreren de kersttradities zich op 
de geboorte, bediening en verzoening van de Heiland. In reactie 
op de kerstkaarten die hij van kerkleden kreeg, zei hij: ‘Ik waardeer 
het zeer dat ik kerstkaarten krijg. Ik beschouw ze als blijken van 
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het verhaal van Jezus’ geboorte ‘raakt nooit uit 
de tijd, hoe vaak het ook wordt verteld.’
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liefde en ze herinneren mij aan de geboorte van de Heiland, die 
wij eren en aanbidden als hoofd van de kerk. Zijn boodschap was 
er een van vrede en welbehagen. Dat wens ik alle mensen toe.’ 2

In december 1970 richtte president Smith zich in een kerstbood-
schap tot alle leden van de kerk. Hij schreef onder meer:

‘Ik groet u in deze kersttijd in liefde en broederschap. Ik bid dat 
onze eeuwige Vader in barmhartigheid naar u zal kijken en zijn 
overvloedige zegeningen op u zal uitstorten.

‘In deze tijd waarin zonde de overhand heeft en rampspoed de 
aarde teistert, waarin oorlogen en geruchten van oorlogen zijn, heb-
ben wij allen, meer dan ooit, behoefte aan de leidende en bescher-
mende zorg van de Heer.

‘We dienen te weten dat de Heer, ondanks al onze moeilijkheden 
en bezoekingen, nog steeds de aangelegenheden op aarde bestuurt. 
Als we zijn geboden onderhouden en zijn wetten waar en trouw 
naleven, zal Hij ons hier en nu zegenen en ons te zijner tijd met 
eeuwig leven in zijn koninkrijk belonen. […]

‘ Ik bid dat we ons geloof in deze kersttijd en immer daarna zul-
len concentreren op de Zoon van God en voor onszelf die vrede 
zullen verwerven die alle begrip te boven gaat.’ 3

Leringen van Joseph Fielding Smith
1

Het verhaal over de geboorte van onze Verlosser 
heeft eenvoudige zeggingskracht.

Er is geen verhaal dat zo mooi is, of dat de ziel van een oot-
moedig mens zo diep kan raken, als dit luisterrijke verhaal over de 
geboorte van onze Verlosser. Er is niets wat een mens aan dit ver-
haal kan toevoegen of verbeteren dat de eenvoudige zeggingskracht 
ervan nog zou versterken. Het raakt nooit uit de tijd, hoe vaak het 
ook wordt verteld. En het wordt bij de mensen thuis veel te weinig 
verteld. Laten we ons voorstellen dat we met de herders in het veld 
liggen, die in die gedenkwaardige nacht hun schapen hoedden. Dat 
waren nederige mannen die het geloof van hun vaders niet waren 
kwijtgeraakt, van wie het hart niet was verhard zoals bij de regeer-
ders van de Joden het geval was in de dagen van Jezus’ geboorte, 
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want anders hadden de engelen die heerlijke boodschap niet aan 
hen verkondigd. Laten we dat wonderbaarlijke verhaal erbij halen.

‘En er waren herders in diezelfde landstreek, die zich ophielden 
in het veld en des nachts de wacht hielden over hun kudde.

‘En opeens stond een engel des Heren bij hen en de heerlijkheid 
des Heren omstraalde hen, en zij vreesden met grote vreze.

‘En de engel zeide tot hen: Weest niet bevreesd, want zie, ik 
verkondig u grote blijdschap, die heel het volk zal ten deel vallen:

‘U is heden de Heiland geboren, namelijk Christus, de Here, in 
de stad van David.

‘En dit zij u het teken: Gij zult een kind vinden in doeken gewik-
keld en liggende in een kribbe.

‘En plotseling was er bij de engel een grote hemelse legermacht, 
die God loofde, zeggende:

‘Ere zij God in den hoge, en vrede op aarde bij mensen des 
welbehagens.

‘En het geschiedde, toen de engelen van hen heengevaren waren 
naar de hemel, dat de herders tot elkander spraken: Laten wij dan 
naar Betlehem gaan om te zien hetgeen geschied is en ons door de 
Here is bekendgemaakt.

‘En zij gingen haastig en vonden Maria en Jozef, en het kind lig-
gende in de kribbe.’ [Lucas 2:8–16.]

Is er iemand die niet door dit verhaal wordt geraakt en niet onder 
de indruk raakt van de eenvoudige waarheid van dit verhaal? 4

2
Hoewel Jezus Christus de Zoon van God was, kwam 
hij als kindje op de wereld en ging Hij van genade 

tot genade totdat Hij een volheid ontving.

Ik veronderstel dat we allemaal begrijpen dat Jezus Christus 
Jehova was, die Israël in de tijd van Abraham en Mozes leidde, 
en in feite vanaf de tijd van Adam. En ook dat Jehova, ofwel Jezus 
Christus, in geestgedaante aan de broeder van Jared is verschenen 
en dat Hij als kindje op deze aarde is gekomen en in deze wereld 
tot volwassenheid is opgegroeid.5
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Onze Heiland was een God voordat Hij in de wereld werd gebo-
ren en Hij bleef dat toen Hij hier op aarde kwam. Hij was net zozeer 
een God toen Hij in de wereld werd geboren als Hij daarvoor was. 
Maar wat dit aardse leven aangaat, lijkt het erop dat Hij zoals alle 
andere kinderen is begonnen en zijn kennis regel op regel heeft 
gekregen. Lucas zegt dat Hij ‘toe[nam] in wijsheid en grootte en 
genade bij God en mensen.’ [Lucas 2:52.] Johannes heeft geschreven: 
‘Hij ontving aanvankelijk niet van de volheid, maar vorderde van 
genade tot genade, totdat Hij een volheid ontving.’ [LV 93:13.] […]

Kennelijk had Hij voordat Hij twaalf jaar was — want toen deed 
Hij de leraren en wijzen in de tempel versteld staan — heel veel 
geleerd over de dingen van zijn Vader [zie Lucas 2:46–49]. Die ken-
nis kan Hij gekregen hebben door openbaring, door bezoeken van 
engelen, of op een andere manier. Maar die kennis, voor wat dit 
leven betrof, moest Hij regel op regel en voorschrift op voorschrift 
krijgen. Hij zal van tijd tot tijd ongetwijfeld in nauw contact met zijn 
Vader in de hemel hebben gestaan.

‘En het geschiedde dat Jezus opgroeide met zijn broeders en in 
kracht toenam en de Heer diende in afwachting van de tijd van 

In zijn jeugd nam Jezus ‘regel op regel en voorschrift 
op voorschrift’ toe in wijsheid.
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zijn bediening. En Hij diende onder zijn vader en Hij sprak niet 
zoals andere mensen, noch kon Hij onderricht worden; want het 
was voor Hem niet nodig dat iemand Hem onderrichtte. En na vele 
jaren kwam het uur van zijn bediening naderbij.’ [Bijbelvertaling van 
Joseph Smith, Matteüs 3:24–26.]

De verklaring van onze Heer dat Hij niets van Zichzelf kon doen 
wat Hij niet de Vader had zien doen, betekent eenvoudig dat het 
aan Hem is geopenbaard wat zijn Vader had gedaan [zie Johannes 
5:19–20]. Jezus is ongetwijfeld onder dezelfde omstandigheden als u 
en ik in de wereld gekomen — Hij was alles vergeten en Hij moest 
genade op genade krijgen. Om het tijdelijke bestaan te voltooien, 
was het voor Hem net zo noodzakelijk om zijn voorsterfelijke ken-
nis te vergeten als dat voor ieder van ons het geval is.

De Heiland ontving aanvankelijk geen volheid, maar nadat Hij 
in de opstanding zijn lichaam had gekregen, werd Hem alle macht 
in zowel de hemel als op aarde gegeven. Hoewel Hij een God was, 
namelijk de Zoon van God, met de macht en het gezag om deze en 
andere aarden te scheppen, ontbraken er een aantal zaken die Hij 
pas na zijn opstanding ontving. Met andere woorden, Hij ontving 
de volheid pas nadat Hij een herrezen lichaam had gekregen.6

3
Jezus Christus is op deze wereld gekomen om ons 
van de stoffelijke en geestelijke dood te verlossen.

Jezus is op aarde gekomen om een specifieke zending te vervul-
len, die Hem vóór de grondvesting van deze aarde was toegewezen. 
In de Schrift wordt er naar Hem verwezen als ‘het Lam dat geslacht 
is, sedert de grondlegging van de wereld.’ [Openbaring 13:8.] Hij 
bood aan om in het midden des tijds te komen om de mens van de 
val te verlossen, die over hen zou komen als gevolg van de over-
treding van Adam.

[…] Jezus is de enige persoon die op aarde is geboren die geen 
aardse vader had. De Vader van zijn lichaam is ook de Vader van 
zijn geest, en is de Vader van de geesten van alle mensen. Van zijn 
Vader erfde Hij eeuwig leven; van zijn moeder erfde Hij sterfelijk-
heid, want zijn moeder was een sterveling. Van haar kreeg Hij zijn 
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bloed, en van zijn Vader kreeg Hij onsterfelijkheid. Doordat Hij de 
macht had om zijn leven neer te leggen en het weer op te nemen, 
was Hij bij machte om de losprijs van Adams overtreding te voldoen 
en alle schepsels uit het graf te bevrijden.7

De ware reden voor de komst van Jezus Christus in de wereld 
[…] was, ten eerste, om alle mensen van de lichamelijke of sterfe-
lijke dood te verlossen, die Adam in de wereld had gebracht. En, 
ten tweede, om alle mensen van de geestelijke dood of verbanning 
uit Gods tegenwoordigheid te verlossen, mits zij zich bekeren en 
vergeving van zonden ontvangen, en tot het einde van hun sterfe-
lijke proeftijd volharden.8

Wij verheugen ons in de geboorte van de Zoon van God onder 
de mensen.

We zijn dankbaar voor het zoenoffer dat Hij heeft gebracht, waar-
voor Hij zijn eigen bloed vergoot.

We zijn dankbaar dat Hij ons van de dood heeft verlost en de 
deur heeft geopend, zodat wij het eeuwige leven kunnen beërven.

Wij bidden voor vrede op aarde, voor de verbreiding van het 
evangelie en voor de uiteindelijke overwinning van de waarheid.

Wij verzoeken de kinderen van onze Vader dringend zich bij 
ons te voegen en datgene te doen wat ons vrede in deze wereld 
en eeuwige heerlijkheid in de toekomende wereld zal brengen 
[zie LV 59:23].9

4
We dienen het verhaal over de geboorte van Jezus tot ons 
door te laten dringen en ons leven te laten beïnvloeden.

Als de [kerstmorgen] aanbreekt zullen sommigen hun hoofd bui-
gen en de Vader der lichten danken voor de zegeningen die zij door 
het lijden van zijn geliefde Zoon hebben ontvangen en het wonder-
baarlijke verhaal onder dank en lof lezen. Anderen, die helaas weinig 
of niets afweten van de dank die zij de Zoon van God verschuldigd 
zijn, zullen niet danken en niet in nederig gebed gaan, maar zich aan 
liederlijke dronkenschap overgeven, zonder ook maar één gedachte 
aan het belang van de geboorte van de Man uit Galilea. […]
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Hoe kan iemand dit ontroerende verhaal over de geboorte van 
Jezus Christus lezen zonder zich niet van zijn zonden te willen 
bekeren? In dit jaargetijde doet iedereen er goed aan — de koning 
in zijn paleis (zo er nog koningen in paleizen wonen), de keuter-
boer in zijn schamele plaggenhut, de rijken evengoed als de armen 
— om de knie te buigen en eer te bewijzen aan Hem op wie geen 
zonde rustte, die zijn leven ten gunste van zijn medemens in smart 
offerde; wiens bloed als offer voor de zonde werd vergoten. […]

[…] Wat doet dit wonderbaarlijke verhaal ons? Hebben we het 
diep tot ons laten doordringen en ons leven laten beïnvloeden? 
Hebben we het in zijn volle betekenis, zonder enig voorbehoud, 
geaccepteerd? Geloven wij dat dit kindje letterlijk de eniggeboren 
Zoon van God in het vlees was? Geloven wij met heel ons hart in 
zijn zending en zijn wij bereid Hem gehoorzaam te volgen? Als de 
wereld die mate van geloof ten toon had gespreid en oprecht acht 
op zijn leringen had geslagen, zou zij door de eeuwen heen niet zo 
zijn verscheurd door strijd en verdorvenheid. […] Er is te veel lip-
pendienst onder de zelfverklaarde volgelingen van de Zoon van God 
en te weinig echte aanbidding op basis van zijn zuivere leringen.

De engel liet de herders in die glorierijke nacht weten dat hij 
grote blijdschap verkondigde, die alle mensen ten deel zou vallen 
[zie Lucas 2:8–10], maar de mensen hebben de zegeningen van die 
blijde boodschap over het algemeen geweigerd. Ze weigeren hun 
zonden te verzaken, zich te vernederen en hun leven in harmonie 
te brengen met de leringen van de Meester. […]

Nogmaals verzoek ik iedereen dringend: keer u af van uw slechte 
daden en kies voor de ware aanbidding van de Zoon van God. Dan 
zult u zijn koninkrijk binnengaan.10

Suggesties voor studie en onderwijs

Vragen
•	 Wat	doet	u	in	de	kersttijd	in	uw	gezin	om	de	Heiland	te	geden-

ken? Wat kunnen we leren van de kersttradities van president 
Smith? (Zie ‘Uit het leven van Joseph Fielding Smith’.)

•	 Waarom	denkt	u	dat	het	verhaal	over	de	geboorte	van	Jezus	
Christus ‘nooit uit de tijd [raakt]’? (Zie paragraaf 1.)
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•	 Lees	de	woorden	van	president	Smith	over	Jezus	Christus,	die	
als kind in de wereld kwam en de moeilijkheden van dit leven 
verdroeg (zie paragraaf 2). Welke gedachten en gevoelens heeft 
u als u nadenkt over zijn gewilligheid om dat te doen?

•	 Overweeg	het	verband	tussen	de	geboorte	en	de	verzoening	van	
de Heiland (zie paragraaf 3). Hoe kunnen ouders hun kinderen 
dit begrip bijbrengen? Hoe kan die kennis onze kersttradities 
beïnvloeden?

•	 Wat	kunnen	we	doen	om	het	verhaal	over	de	geboorte	van	Jezus	
‘tot ons door te laten dringen en ons leven te laten beïnvloeden’? 
(Zie paragraaf 4.)

Relevante Schriftteksten
Jesaja 53; Lucas 1:26–35; 2; 1 Nephi 11:8–23

Onderwijstip
Groepsgesprekjes bieden ‘veel mensen in de klas de gelegen-

heid aan de les deel te nemen. Personen die gewoonlijk aarzelen 
om deel te nemen, willen in een kleinere groep misschien wel hun 
mening geven.’ (Zie Onderwijzen geen grotere roeping, p. 164.)

Noten
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 2. ‘A Big Christmas Hug from Pres. Smith’, 
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‘We zien uit naar de dag dat de Vredevorst komt.’
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De komst van onze 
Heer voorbereiden

‘Bereidt de weg des Heren en maakt zijn paden recht, 
want het uur van zijn komst is nabij’ (LV 133:17).

Uit het leven van Joseph Fielding Smith

President Joseph Fielding Smith vertelde een groep heiligen der 
laatste dagen eens dat hij ‘bad voor de voleinding van de wereld’. 
Hij zei: ‘Als dat morgen gebeurde, zou ik blij zijn.’ Een vrouw in 
de groep reageerde zo luid op die uitspraak dat de anderen in de 
groep het konden horen. ‘Nou, dat hoop ik niet’, zei ze.

Later zou president Smith naar aanleiding van dat voorval 
zeggen:

‘Zou u niet willen dat de wereld voleindigd werd?

‘De meeste mensen weten niet wat er bedoeld wordt met de 
voleinding van de wereld. […]

‘Als Christus komt zal deze wereld tot een eind komen. […] Er 
zal geen oorlog meer zijn, geen verwarring, geen nijd, geen leu-
gens; er zal geen verdorvenheid meer zijn. De mensen zullen de 
Heer leren liefhebben en zijn geboden onderhouden, want als ze 
dat niet doen, zullen ze hier niet blijven. Dat is de voleinding van 
de wereld. Daar bad de Heiland om toen zijn discipelen naar Hem 
toekwamen en zeiden: ‘Leer ons bidden.’ Wat deed Hij? Hij leerde 
hen: ‘Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, 
uw Koninkrijk kome; uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook 
op de aarde’ [Zie Lucas 11:1–2.]

‘Daar bid ik om. De Heer bad om de voleinding van de wereld, 
en ik ook.’ 1
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In zijn toespraken, artikelen en boeken citeerde president Smith 
vaak profetieën uit de Schriften over de laatste dagen, de rol van 
Joseph Smith in de bereiding van de weg van de Heer, en de glorie-
rijke komst van de Heer op aarde. Hij uitte zijn diepe gevoelens over 
die profetieën in het inwijdingsgebed van de Ogdentempel (Utah):

‘Zoals U weet, o God, leven wij in de laatste dagen, waarin de 
tekenen des tijds zichtbaar zijn; waarin U uw werk op zijn tijd 
bespoedigt; en waarin wij reeds de stem hebben gehoord van een, 
die roept in de woestijn: Bereidt de weg des Heren, maakt recht 
zijn paden [zie Matteüs 3:3]. […]

‘O, Vader, wij zien uit naar de dag dat de Vredevorst komt, 
waarna de aarde zal rusten en er op haar oppervlak weer recht-
vaardigheid wordt gevonden; en het is ons gebed, afkomstig uit 
een nederig en berouwvol hart, dat we die dag mogen doorstaan 
en waardig mogen worden bevonden om bij Hem te wonen, die U 
hebt benoemd tot Koning der koningen en Heer der heren, en aan 
wie U eeuwige heerlijkheid, eer, macht en gezag hebt gegeven.’ 2

Leringen van Joseph Fielding Smith
1

De komst van de Heer is nabij.

We naderen met rasse schreden de grote dag van de Heer, die 
tijd van ‘verademing’, waarin Hij op de wolken aan de hemel komt 
om wraak te nemen op de goddelozen en de aarde voor te berei-
den op een tijd van vrede voor iedereen die bereid is zich aan zijn 
wet te houden [zie Handelingen 3:19–20].3

Er is al veel gebeurd […] om de getrouwe leden van de kerk 
ervan te doordringen dat de komst van de Heer nabij is. Het evan-
gelie is hersteld. De kerk is volledig georganiseerd. Het priester-
schap is aan de mens verleend. Uit verschillende vorige bedelingen 
zijn sleutels en gezag geopenbaard en aan de kerk overgedra-
gen. Israël is en wordt naar het land Zion vergaderd. De Joden 
keren naar Jeruzalem terug. Het evangelie wordt overal in de 
wereld gepredikt als getuigenis voor elke natie. Er worden tem-
pels gebouwd, waarin voor zowel de doden als de levenden ver-
ordeningswerk wordt gedaan. De harten van de kinderen worden 
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teruggevoerd tot hun vaders, en de kinderen doen het werk voor 
hun overleden voorouders. De verbonden die de Heer had beloofd 
in de laatste dagen met Israël te sluiten, zijn geopenbaard en dui-
zenden zijn die aangegaan en zijn tot Israël vergaderd. Aldus vor-
dert het werk van de Heer en al die zaken zijn tekenen van de 
naderende komst van onze Heer. […]

De woorden van de profeten zijn snel in vervulling aan het gaan, 
maar dat gaat op zo’n natuurlijke wijze in zijn werk dat de meeste 
mensen dat niet in de gaten hebben.

Joël beloofde dat de Heer zijn Geest op alle vlees zou uitstorten: 
zoons en dochters zouden profeteren, ouderen zouden dromen dro-
men en jongemannen zouden visioenen zien [zie Joël 2:28–29]. […]

Een van de tekenen van de laatste dagen is de enorme toename 
in kennis. Daniël werd geboden: ‘[…] houd de woorden verborgen, 
en verzegel het boek [met zijn profetie] tot de eindtijd; velen zullen 
[in die tijd] onderzoek doen, en de kennis zal vermeerderen.’ (Daniël 
12:4.) Is het niet zo dat de mensen tegenwoordig ‘onderzoek doen’, 
zoals er nog nooit in de geschiedenis van de wereld is gedaan? […]

[…] Is de kennis niet toegenomen? Was er ooit een tijd in de 
wereldgeschiedenis waarin zoveel kennis op de mens werd uit-
gestort? Helaas zijn ook de woorden van Paulus maar al te waar 
— de mensen ‘[laten] zich te allen tijde […] leren, zonder ooit tot 
erkentenis der waarheid te kunnen komen’. (2 Timoteüs 3:7.) […]

Zijn er niet vele geruchten van oorlogen geweest? [Zie LV 45:26.] 
Hebben we geen oorlogen gehad, oorlogen zoals er nog nooit 
waren geweest? Zijn de naties in deze tijd niet in beroering en zijn 
hun regeerders niet bezorgd? Zijn er geen koninkrijken omverge-
worpen en hebben er zich geen grote veranderingen onder de 
naties voorgedaan? De hele aarde is in beroering. Elke dag zijn er 
wereldwijd meldingen van aardbevingen [zie LV 45:33]. […]

Toch gaat de wereld haar gang zonder veel aandacht te beste-
den aan alles wat de Heer heeft gezegd en aan alle tekenen en 
aanwijzingen die zijn gegeven. De mensen verharden hun hart en 
zeggen ‘[…] dat Christus zijn komst uitstelt tot aan de voleinding 
der aarde’. (LV 45:26.)4
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Mij werd onlangs gevraagd of ik wist wanneer de Heer zou terug-
komen. Ik antwoordde: ‘Ja’. En ik antwoord nu: ‘Ja’. Ik weet wan-
neer Hij komt. Hij komt morgen. Dat heeft Hij zelf gezegd. Ik zal 
het voorlezen:

‘Zie, nu wordt het heden genoemd, tot aan de komst van de 
Zoon des Mensen, en het is voorwaar een dag van offerande en een 
dag voor de vertiending van mijn volk; want wie vertiend wordt, zal 
bij zijn komst niet worden verbrand.’

Dat lijkt mij een goede verhandeling over tiende.

‘Want na het heden komt de verbranding — dit is volgens de 
spreekwijze van de Heer — want voorwaar, Ik zeg: Morgen zullen 
alle hoogmoedigen en zij die goddeloosheid bedrijven als stoppels 
zijn; en Ik zal hen in brand steken, want Ik ben de Heer der heer-
scharen; en Ik zal niemand sparen die in Babylon blijft.’ [LV 64:23–24.]

Ik zeg dus dat de Heer morgen komt. Laten we ons 
voorbereiden.5

2
Christus’ komst gaat vergezeld van een oordeel.

De gelijkenis die de Heer over de tarwe en het onkruid sprak 
heeft betrekking op de laatste dagen. Volgens het verhaal zaaide 
een zaaier goed zaad in zijn akker, maar terwijl hij sliep, kwam de 
vijand en zaaide er onkruid overheen. Toen het gewas opkwam, 
wilden de knechten het onkruid bijeenhalen, maar de Heer gebood 
hen de tarwe en het onkruid samen te laten opgroeien tot de 
oogst, zodat de tarwe er niet tegelijk met het onkruid zou worden 
uitgetrokken. Pas in de oogsttijd moesten zij de tarwe bijeenbren-
gen en het onkruid in bossen binden om het te verbranden. De 
Heer legde deze gelijkenis uit en zei tegen zijn discipelen: ‘De 
oogst is de voleinding der wereld; de maaiers zijn de engelen.’ [Zie 
Matteüs 13:24–30, 36–43; LV 86.] 6

Het onkruid en de tarwe groeien samen op en doen dat al jaren 
op dezelfde akker, maar de dag is zeer nabij dat de tarwe zal wor-
den geoogst. Het onkruid zal eveneens worden bijeengebonden om 
het te verbranden. Er zal een scheiding zijn tussen de rechtvaardi-
gen en de goddelozen. Daarom zal ieder van ons de geboden van 
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‘We naderen met rasse schreden de grote dag van de heer, die tijd 
van “verademing”, waarin hij op de wolken aan de hemel komt.’
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de Heer moeten onderhouden. Ieder zal zich, indien nodig, moeten 
bekeren van zijn zonden en voor rechtschapenheid moeten kiezen.7

Sticht en sterk de leden van de kerk in hun geloof in God, want 
dat hebben we nodig. Er zijn onder de leden van de kerk zoveel 
invloeden merkbaar die ons uit elkaar willen drijven, en er zal op 
zekere dag in de nabije toekomst een scheiding van de tarwe en 
het onkruid zijn, en dan zijn we of tarwe of onkruid. We zullen ons 
aan de ene of aan de andere kant bevinden.8

De dag zal aanbreken dat deze wereld er niet meer zal zijn. Zij 
zal veranderen. We zullen een betere wereld krijgen. We zullen 
een rechtvaardige wereld krijgen, want als Christus komt, zal Hij 
de wereld reinigen.

Lees wat er in onze Schriften geschreven staat. Lees wat Hijzelf 
heeft gezegd. Bij zijn komst zal Hij deze aarde van alle ongerech-
tigheid reinigen. Hij heeft, met de kerk in gedachten, gezegd dat 
Hij zijn engelen zal sturen om uit zijn koninkrijk, dat wil zeggen de 
kerk, alles te verzamelen wat tot zonde verleidt [zie Matteüs 13:41].9

[De] grote en geduchte dag kan niets anders dan de komst van 
Jezus Christus zijn, die zijn koninkrijk in macht onder de recht-
vaardigen op aarde vestigt en de aarde van alle ongerechtigheid 
reinigt. Het zal voor de rechtvaardigen geen angstige, geduchte 
dag zijn, maar voor de goddelozen zal het een grote dag van angst 
en ontzetting zijn. Dat leren wij uit de woorden van de Heiland 
zelf, die Hij zijn discipelen leerde [zie Matteüs 24; Matteüs naar 
Joseph Smith 1].10

Christus’ komst gaat vergezeld van een oordeel. We lezen dat de 
boeken zullen worden geopend, de doden zullen worden geoor-
deeld op grond van hetgeen in de boeken geschreven staat en 
onder de boeken zal het boek des levens zijn [zie Openbaring 
20:12]. We zullen de bladzijden zien. We zullen onszelf zien zoals 
we zijn en begrijpen dat het oordeel dat over ons wordt geveld 
billijk en juist is: we worden in het koninkrijk van God toegelaten 
[…] om die heerlijke zegeningen te ontvangen of ons wordt de 
toegang ontzegd.11

Ik verzoek de heiligen der laatste dagen dringend elke plicht 
vastberaden en getrouw te vervullen, de geboden van de Heer te 
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bewaren, het priesterschap te eren, zodat we standhouden als de 
Heer komt — of we nu leven of dood zijn, dat maakt niet uit — om 
aan zijn heerlijkheid deel te hebben.12

3
Om ons op de komst van de Heer voor te bereiden, moeten 

we waken en bidden en ons huis in orde brengen.

Er vinden in de wereld vele gebeurtenissen plaats die aangeven 
dat de grote dag van de Heer naderbij komt, de dag waarop de Ver-
losser terugkeert om zijn koninkrijk in gerechtigheid te vestigen ter 
voorbereiding op zijn heerschappij in het millennium. Ondertussen 
is het de plicht van de leden van de kerk om naar kennis te zoeken 
en zich door studie en geloof voor te bereiden op de inluiding van 
die grote en glorierijke dag.13

We hoeven ons geen zorgen te maken over de tijd en het tijdstip 
waarop Christus terugkomt, maar we moeten wel waken en bidden 
en gereed zijn.14

Ik erger me wel eens aan sommige ouderlingen die in toespraken 
beweren dat de Heer pas zal komen als wij rechtschapen genoeg 
zijn om Hem te ontvangen. De Heer zal niet wachten totdat wij 
rechtschapen zijn. Als Hij zich gereedmaakt om te komen, zal Hij 
ook komen — als de beker van ongerechtigheid vol is — en als 
wij niet rechtschapen zijn, dan is dat erg jammer voor ons, want 
dan worden we onder de goddelozen gerekend en zullen we als 
stoppels worden verbrand, want de Heer zegt dat goddeloosheid 
niet zal standhouden.15

Laten al die waarschuwingen die de Heer heeft gegeven ons 
vooralsnog koud? Ik zeg tot u: ‘Waakt dan, want gij weet niet, op 
welke dag uw Here komt.

‘Maar weet dit: Als de heer des huizes geweten had, in welke 
nachtwaak de dief zou komen, hij zou gewaakt hebben en in zijn 
huis niet hebben laten inbreken.

‘Daarom, weest ook gij bereid, want op een uur dat gij het niet 
verwacht, komt de Zoon des Mensen.’ (Matteüs 24:42–44.)

Mogen wij acht slaan op deze waarschuwing van de Heer en ons 
huis in orde brengen en voorbereid zijn op de komt van onze Heer.16
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4
Heiligen der laatste dagen kunnen instrumenten 

in Gods handen zijn om een volk voor te 
bereiden op de komst van de Heer.

Zou het niet uitermate vreemd zijn als de Heer kwam en zijn 
regering van vrede begon, als Hij wraak op de goddelozen nam en 
de aarde van zonde reinigde, zonder afgezanten te sturen om de 

toen de engel moroni de jonge Joseph Smith bezocht, profeteerde hij over de 
wederkomst van de heiland (zie geschiedenis van Joseph Smith 1:36–41).
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weg voor Hem te bereiden? Moeten we ervan uitgaan dat de Heer 
komt om de wereld te oordelen zonder dat de wereld eerst wordt 
gewaarschuwd en er middelen tot ontsnapping worden bereid voor 
allen die zich willen bekeren.

Noach werd gestuurd om de wereld te waarschuwen voor de 
zondvloed. Als de mensen hadden geluisterd, zouden ze zijn ont-
komen. Mozes werd gestuurd om Israël naar het beloofde land te 
brengen, ter vervulling van de beloften die aan Abraham waren 
gedaan. Johannes de Doper werd gestuurd om de weg te bereiden 
voor de komst van Christus. En telkens kregen zij die opdracht door 
openbaring uit de hemel. Jesaja, Jeremia en andere profeten werden 
gestuurd om Israël en Juda te waarschuwen, voordat verstrooiing 
en ballingschap opdoemden. Als Israël en Juda gehoor hadden 
gegeven, zou de geschiedenis er heel anders hebben uitgezien. Zij 
hadden kunnen luisteren; zij werden gewaarschuwd en hadden de 
middelen tot ontsnapping, die zij naast zich hebben neergelegd.

De Heer heeft beloofd dezelfde werkwijze voorafgaand aan zijn 
wederkomst te volgen.17

Joseph Smith werd gestuurd om de weg van deze wederkomst te 
bereiden, door de volheid van het evangelie te verkondigen en alle 
mensen middelen tot ontsnapping van ongerechtigheid en overtre-
ding aan te bieden.18

Johannes zag op Patmos in een visioen in de laatste dagen ‘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 en aan alle volk en stam en natie.’ [Openbaring 14:6.]

Ter vervulling van deze belofte verklaarde Joseph Smith dat 
Moroni, een profeet die lang geleden op dit [Amerikaanse] con-
tinent woonde en inmiddels uit de dood is opgestaan, hem het 
evangelie predikte en hem aanwijzingen gaf in verband met de 
herstelling van alle dingen voorafgaand aan de komst van Chris-
tus. En de Heer heeft gezegd: ‘Want zie, de Here God heeft de 
engel uitgezonden die roept door het midden des hemels, en zegt: 
Bereidt de weg des Heren en maakt zijn paden recht, want het uur 
van zijn komst is nabij.’ [LV 133:17.]
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Daar de heiligen der laatste dagen dit als waarheid accepteren 
en geloven dat de hemelen in deze tijd weer zijn opengegaan, 
prediken wij het ‘evangelie van het Koninkrijk’, voorafgaand aan 
de komst van Christus, tot een getuigenis voor alle volken [zie 
Matteüs 24:14].19

De heiligen der laatste dagen mogen dan als vreemd en bijzon-
der worden beschouwd in hun geloof dat zij geroepen zijn om deze 
tekst [Matthew 24:14] te vervullen, maar het is in het volste vertrou-
wen in wat de Heer heeft gesproken dat zij zendelingen naar alle 
delen van de aarde sturen. En als alle naties deze boodschap heb-
ben gehoord, zoals het in deze laatste dagen is geopenbaard, dan 
kunnen we uitzien naar de komst van onze Heer en Heiland Jezus 
Christus, want dan zijn alle naties gewaarschuwd door de afgezan-
ten die, naar de belofte van de Heer, naar hen toe waren gestuurd.20

Het evangelie is voor alle volken en de kerk zal vóór de weder-
komst van de Zoon des Mensen overal, in alle naties, zelfs tot aan 
de uiteinden van de aarde, worden gevestigd. […]

[…] Hij heeft voor de tweede maal zijn hand uitgestrekt om Israël 
in de kerk te vergaderen. Ditmaal zal Hij in alle naties samenkom-
sten van zijn heiligen vestigen.21

Uit het inwijdingsgebed van de Ogdentempel:

O Vader, bespoedig de dag waarop gerechtigheid de overhand 
zal krijgen; waarop de regeerders van naties de grenzen zullen 
openstellen voor de verspreiding van het evangelie; waarop de 
deur van eeuwig heil wijd openzwaait voor de eerlijke, oprechte 
en deugdzame mensen in elk volk.

Wij bidden voor de verspreiding van de waarheid; we bidden 
voor het zendingswerk; we hebben behoefte aan mankracht en mid-
delen om uw eeuwige waarheden aan meer van uw andere kinde-
ren te verkondigen in elke natie, onder elk volk en in elke taal. […]

Wij verlangen instrumenten in uw handen te zijn om een volk 
voor te bereiden op de komst van uw Zoon.22
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5
Het millennium zal een tijd van vrede zijn en 

een tijd om het werk van de Heer te doen.

De rechtvaardigen zullen juichen als Hij komt, omdat er dan 
vrede op aarde zal zijn. De mensen zullen rechtschapen zijn en 
diezelfde geest van vrede, vreugde en geluk die tweehonderd jaar 
op dit [Amerikaanse] continent bestond [zie 4 Nephi 1:1–22] zal 
weer onder het volk worden gevestigd en zal uiteindelijk alomvat-
tend zijn. Christus zal duizend jaar als Heer der heren en Koning 
der koningen regeren. We zien uit naar die tijd.23

Duizend jaar lang zal deze gelukkige tijd van vrede aanhouden 
en in de loop van de tijd zullen alle inwoners van de aarde tot de 
kerk toetreden.24

Het evangelie zal tijdens het millennium veel intensiever en 
krachtiger verkondigd worden, totdat alle inwoners van de aarde 
het zullen aanvaarden.25

In plaats van een tijd van rust zal het millennium een tijd zijn 
dat iedereen aan het werk is. Niemand zal werkloos toekijken, er 
zullen betere zendingsmethoden worden aangewend. Er zal niet 
veel tijd aan dagelijkse bezigheden opgaan en veel meer tijd aan 
de zaken van het koninkrijk worden besteed. De heiligen zullen 
druk aan het werk zijn in de tempels, die in alle delen van het land 
zullen worden gebouwd. Ze zullen het in feite zo druk hebben, dat 
de tempels bijna altijd open zullen zijn.26

Er zullen in het duizendjarig rijk stervelingen op aarde zijn, van-
wege het grote werk dat moet worden gedaan, namelijk de verlos-
sing van de doden. Gedurende die duizend jaar van vrede zal het 
grote werk van de Heer in de tempels op aarde plaatsvinden. En 
mensen zullen naar die tempels gaan om te werken voor hen die 
zijn overleden en wachten op de heilsverordeningen, die voor hen 
worden verricht door hen die nog sterfelijk zijn.27

Het is onze plicht de doden te redden en dat werk zal verdergaan 
in het millennium, totdat allen die recht hebben op die zegen zijn 
begiftigd en verzegeld.28
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Allen die in Christus zijn gestorven zullen bij zijn komst uit de 
dood opstaan en zullen in het millennium met Christus op aarde 
verblijven. Ze zullen in het millennium niet constant op aarde zijn, 
maar ze zullen zich onder de mensen begeven die nog sterfelijk 
zijn. Die herrezen heiligen en de Heiland zelf komen om aanwij-
zingen en raad te geven; om ons te openbaren wat we dienen te 
weten; om ons de gegevens te geven voor het werk in de tempels 
van de Heer, zodat we het werk kunnen doen dat zo essentieel is 
voor het heil van de mensen die dat waardig zijn.29

De Heer heeft bij monde van zijn dienstknechten gezegd dat 
wie overleden zijn en uit de dood zijn opgestaan alle benodigde 
gegevens zullen openbaren aan wie nog sterfelijk zijn om het werk 
te doen van hen die dood zijn. Dan zullen de doden de kans heb-
ben om aan te geven wat zij verlangen en hen rechtens toekomt. 
Op die manier zal niemand worden genegeerd en het werk van de 
Heer zal worden vervolmaakt.30

Ik bid elke dag van mijn leven of de Heer zijn werk wil bespoe-
digen. […] Ik bid voor de voleinding van de wereld, omdat ik een 
betere wereld wil. Ik wil dat Christus komt. Ik wil dat de vrede 
regeert. Ik wil dat de tijd aanbreekt dat ieder mens in vrede en in 
een geest van geloof, ootmoed en gebed kan leven.31

Ideeën voor studie en onderwijs

Vragen
•	 Hoe	is	het	verhaal	in	‘Uit	het	leven	van	Joseph	Fielding	Smith’	van	

invloed op onze gevoelens over de voleinding van de wereld?

•	 Hoe	kunnen	de	profetieën	die	in	paragraaf	1	worden	genoemd	
ons helpen bij onze voorbereiding op de wederkomst van de 
Heiland?

•	 Lees	in	paragraaf	2	de	leringen	van	president	Smith	over	de	gelij-
kenis van de tarwe en het onkruid door. Wat kunnen wij doen 
om deel uit te maken van de ‘tarwe’? Wat kunnen we doen om 
ons gezin en anderen te helpen?

•	 Wat	denkt	u	dat	‘bidden	en	waken’	inhoudt	in	onze	voorberei-
ding op de komst van de Heer? Wat betekent het volgens u om 
‘ons huis in orde [te] brengen’? (Zie paragraaf 3.)
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•	 President	Smith	bad:	‘Wij	verlangen	instrumenten	in	uw	handen	
te zijn om een volk voor te bereiden op de komst van uw Zoon’ 
(paragraaf 4). Hoe kunnen we zoal anderen behulpzaam zijn bij 
hun voorbereiding op de komst van de Heer?

•	 Lees	paragraaf	5	door.	Hoe	kan	onze	kennis	van	wat	wij	over	het	
millennium weten ons nu ten goede komen?

Relevante Schriftteksten
Psalmen 102:16; Jesaja 40:3–5; Jakobus 5:7–8; LV 1:12; 39:20–21; 

45:39, 56–59
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‘Ik weet, door de macht van de Heilige Geest en door de open-
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zijn.’ (Bruce R. McConkie. Geciteerd in: Onderwijzen geen grotere 
roeping [1999], p. 43.)
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van paard Junie, 273–274

leest met de hand geschreven 
getuigenissen van David Whit-
mer en Oliver Cowdery, 135

legt persoonlijke redenen voor 
kerkwerk uit, 125

liefde van, voor de mensen die 
hij onderwees, 87–89

loopt met gebroken been naar 
bijeenkomst, 125

nodigt een jongen uit om naast 
hem de algemene conferentie 
bij te wonen, 267

onderstreept het belang van het 
gezin, 30, 79–81

onderwijst zijn kinderen in het 
evangelie, 218

ontvangt inspiratie om zoon het 
woord van wijsheid te onder-
wijzen, 193, 195

prijst voorbeeld van rechtscha-
pen heiligen der laatste dagen 
in militaite dienst, 255–257

publiceert een kerstboodschap, 
329

rouwt om dood van derde 
vrouw, Jessie, 32, 205
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rouwt om dood van eerste 
vrouw, Louie, 14, 203, 275

rouwt om dood van tweede 
vrouw, Ethel, 23, 205

schenkt aandacht aan meisje in 
de menigte, 269

spreekt inwijdingsgebed in plaats 
van zijn vader uit, 13–14

spreekt met genealoog die niet 
weet waar zijn interesse in 
familiegeschiedenis vandaan 
komt, 229, 231

spreekt met man die voor het 
eerst met plezier naar een 
toespraak over het woord van 
wijsheid luistert, 243–245

sticht gezin met zijn vrouw Louie, 
13–14

uit zijn liefde voor Jezus Christus, 
51–52

uit zijn liefde voor Joseph Smith, 
112

vervult een voltijdzending in 
Engeland, 7–12, 279–280

vervult veel functies in de kerk, 
13, 123–125, 171, 173

vindt vrede in tijden van ver-
lies, 15, 22, 27, 32–33, 61, 203, 
205–206, 254

woont de inwijding van de Salt 
Laketempel bij als jongeman, 6

woont de inwijding van de St. 
Georgetempel bij als kind, 124

zending van, om mensen tot 
bekering te roepen en een 
waarschuwende stem te ver-
heffen, 19–20, 88–89, 243

zingt in het openbaar met zijn 
vrouw Jessie, 316

Smith, Julina Lambson (moeder), 1, 
3, 217, 218, 274, 315

Smith, Louie Shurtliff (eerste echt-
genote), 6–14, 203

T

Taalgebruik, eerbied in, 261–262
Tegenspoed, komt ons ten goede, 

263
Tempelinwijding, een uiting van 

persoonlijke toewijding, 231
Tempelwerk

is liefdeswerk, 238–240
vervolledigt de familie van gene-

ratie op generatie, 239–240
wendt hart tot voorouders, 229, 

231, 232, 236
Zie ook Elia; Familiegeschiedenis; 

Verzegelbevoegdheid
Thompson, Mercy, 111
Thuis. Zie Gezin; Gezinsavond; 

Huwelijk; Ouders
Tot het einde toe volharden, 1, 

68–69, 72–73, 294–295

V

Val van Adam en Eva
essentieel in het heilsplan, 64
overwonnen door de verzoening 

van Jezus Christus, 46 –47, 
62–64

vergeleken met iemand uit een 
put redden, 67

Verzegelbevoegdheid
bereidt heiligen voor op het 

hoogste heil, 235–236
en de verlossing van de doden, 

236–238
hersteld door Elia, 232–234
redt de aarde van verwoesting, 

234
Zie ook Elia; Familiegeschiedenis; 

Tempelwerk
Verzoening van Jezus Christus

dankbaar voor, 67
gedenken door het avondmaal, 

103–106
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gedenken in kersttijd, 329–330, 
333–334

heil door, 65–68, 332–333
in Getsemane en aan het kruis, 

65–67, 103–106
opstanding door, 70–71, 113
vergeleken met iemand uit een 

put redden, 64
Zie ook Jezus Christus

Vloeken, 261
Voorbeeld, 223, 255–257, 264–265
Vrouwen

dienen licht en waarheid te zoe-
ken, 321–323

essentieel werk van, in koninkrijk 
van de Heer, 317–319

voorbeelden van dienende, in 
Schriften, 317–318

zegeningen van priesterschap 
beschikbaar voor, 323–324

Zie ook Zustershulpvereniging

W

Waarheid van dwaling onderschei-
den, 149–151, 154–157

Waarschuwing
belangrijke taak van Joseph 

Fielding Smith was waarschu-
wende stem te verheffen, 19, 
87–89, 243

plicht van heiligen der laatste 
dagen om waarschuwende 
stem te verheffen., 96–97

Wederkomst van Jezus Christus
is nabij, 338–340
oordeel ten tijde van, 338, 340
voorbereiding op, 343–346
wereld gereinigd ten tijde van, 

263 –264, 340–341

Wereldsgezindheid
gaat in op het ogenschijnlijke 

succes van wereldsgezinde 
mensen, 262–264

verzaken, 257–265
Werken

voor heil, 309–311
waarde van, 303–305

Wetten
gehoorzaamheid aan, vereist 

voor eeuwig heil, 69
heelal en het koninkrijk van God 

bestuurd door, 245–246
Wet van getuigen, 139–141
Woord van wijsheid, 243–245, 

259–261

Z

Zelf verantwoordelijkheid nemen, 
303–312

Zendingswerk
brengt hoop en vrede in de 

wereld, 288–290
deelname van heiligen der laatste 

dagen aan, 282–285
en de volheid van de evangelie-

zegeningen uitdragen, 281–282
in eenvoud en met de Geest 

gedaan, 287–288
Joseph Fielding Smith als voltijd-

zendeling, 8–13, 279–281
kerk heeft zendelingen nodig, 

285–287
Zustershulpvereniging

is essentieel voor het werk van 
de kerk, 317–319

stichting van, 317
stoffelijke en geestelijke doelen 

van, 319–321
Zie ook Vrouwen



Leringen van kerkpresidenten: Joseph Fielding Sm
ith
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