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President Gordon B. Hinckley heeft verklaard dat
‘de zending van de kerk [...] het redden van zielen
[is]. Het is mensen zoeken die bereid zijn om te
luisteren, en hen te onderwijzen, waar ze zich ook
mogen bevinden. (...) Er is geen groter werk. Er is
geen belangrijker werk. Er is geen boeiender werk
dan dit werk, dat de God des hemels ons heeft
gegeven om uit te voeren.’ (‘Zendingswerk’, Eerste
Wereldwijde instructiebijeenkomst voor leidinggeven-
den, januari 2003, p. 23.)

Je bent je aan het voorbereiden op een door God
gegeven taak. Het werk dat je zult doen als zende-
ling is een voortvloeisel uit de opdracht van de
Heiland om ‘al de volken tot mijn discipelen [te
maken]’ (Matteüs 28:19). Jouw doel als zendeling is
‘om anderen uit te nodigen tot Christus te komen
door ertoe bij te dragen dat zij het herstelde evan-
gelie aanvaarden — door geloof in Jezus Christus
en zijn verzoening, bekering, de doop, de gave van
de Heilige Geest en volharding tot het einde.’
(Predik mijn evangelie, [2004], p. 1).

Elk hoofdstuk in dit cursistenboek is zo opgesteld
dat het jou, de toekomstige zendeling, in staat stelt
om christelijke eigenschappen te ontwikkelen en
met macht en gezag in de leerstellingen en begin-
selen van het evangelie te onderwijzen (zie Alma
17:3). In bepaalde hoofdstukken wordt behandeld
hoe een zendeling zich dient te gedragen en hoe de
organisatie van een zendingsgebied er in grote lij-
nen uitziet. Ieder hoofdstuk is als volgt ingedeeld:

• Inleiding. Hierin wordt het onderwerp van het
hoofdstuk kort ingeleid.

• Belangrijke leerstellingen en beginselen.
Dit is een opsomming van de leerstellingen en
beginselen die de cursisten dienen te begrijpen,
te accepteren en toe te passen.

• Begeleidende teksten en verklaringen.
Hierin wordt specifiek ingegaan op de leerstellin-
gen en beginselen die onder ‘Belangrijke leerstel-
lingen en beginselen’ zijn opgesomd. Bestudeer
niet alleen deze teksten, maar markeer ook je
standaardwerken en maak aantekeningen als
geheugensteuntje voor wat je leert. Wij raden je
aan in een schrift op te schrijven wat je leert
van je studie. Veel zendingsgebieden laten hun
zendelingen zo’n schrift bijhouden. Daarop

vooruitlopend kun je nu al met dit nuttige zen-
dingsmiddel beginnen. Je studieaantekeningen
zijn wat anders dan de rubriek ‘Aantekeningen
en indrukken’, hoewel je bepaalde aantekenin-
gen uit deze rubriek wel kunt overnemen in je
studieschrift.

• Denkwerk. Denk een ogenblikje na over je
antwoorden op de vragen in deze rubriek.
Misschien wil je iets in je studieschrift schrijven
over wat je geleerd hebt.

• Praktijkwerk. Deze opdrachten bieden je de
kans om toe te passen wat je hebt geleerd. Zo
kun je je voorbereiding kracht bijzetten met je
opgedane ervaringen.

• Aanbevolen aanvullende leesstof. Deze
leesstof, hoofdzakelijk uit Trouw aan het geloof:
evangeliewijzer (2004), geeft je meer inzicht in de
beginselen die worden behandeld of waarnaar in
elk hoofdstuk verwezen wordt.

• Aantekeningen en indrukken. Gebruik deze
rubriek, die aan het eind van elk hoofdstuk in
het cursistenboek voorkomt, om informatie en
indrukken op te schrijven die je tijdens de les
hebt gekregen. Als je je gedachten en gevoelens
opschrijft zal dat het leren en vasthouden van
belangrijke beginselen en ervaringen ten goede
komen. Misschien wil je een paar van je aante-
keningen en indrukken overnemen in je stu-
dieschrift.

Als je je hebt ingeschreven voor een cursus zendings-
voorbereiding neem dan dit boek en je schriften
mee naar de les. Ook raden we je aan het boekje
Trouw aan het geloof: evangeliewijzer (36863 120)
aan te schaffen voor de aanbevolen aanvullende
leesstof. Dit boekje, uitgegeven door de kerk en
aanbevolen door het Eerste Presidium, bevat
een verscheidenheid aan evangelieonderwerpen,
alfabetisch gerangschikt.

Een andere publicatie is de handleiding voor zen-
dingswerk, Predik mijn evangelie (2004; 36617 120)
die wereldwijd door de zendelingen wordt gebruikt.
Het Voorbereiding op een zending — cursistenboek komt
qua opzet en onderliggende filosofie overeen met
Predik mijn evangelie. Het is zorgvuldig geschreven om
je begrip te geven van de leerstellingen en beginselen
die te maken hebben met het zendingsprogramma
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en Predik mijn evangelie. Als je dit cursistenboek
gebruikt en de cursus zendingsvoorbereiding volgt,
zal dat je voorbereiding op je voltijdzending ten
goede komen. In het zendingsveld is Predik mijn
evangelie de belangrijkste leerbron.

De onderwerpen die zowel in dit boek als in Predik
mijn evangelie aan de orde komen zijn: geroepen om
een zending te vervullen; het evangelie leren ken-
nen en erin onderwijzen; in de afval, de herstelling
en het belang van hedendaagse Schriftuur onder-
wijzen; de Heilige Geest herkennen, begrijpen en
met Hem onderwijzen; christelijke eigenschappen
ontwikkelen; en verstandig gebruik maken van tijd.
Er staan onderwerpen in Predik mijn evangelie die
niet in dit boek worden behandeld, zoals het leren
van een vreemde taal, mensen helpen verbonden
sluiten en nakomen, mensen voorbereiden op de
doop, en met leden samenwerken. Ook wordt er in

dit cursistenboek niet ingegaan op de huishoude-
lijke kanten van een zending, zoals koken of bud-
gettering, noch gaan we tot in de finesses in op de
organisatie van zendingsgebieden.

Doordat je je goed voorbereidt zul je een geestelijk
sterke zendeling worden. Dat is goed onder woor-
den gebracht door ouderling M. Russell Ballard van
het Quorum der Twaalf Apostelen: ‘Wat wij nu
nodig hebben, is de beste generatie zendelingen in
de geschiedenis van de kerk. We willen zendelin-
gen die hun roeping waardig zijn, die bekwaam en
geestdriftig zijn, net als de tweeduizend jeugdige
krijgers van Helaman, die “buitengewoon held-
haftig [waren] wat hun moed en ook hun kracht
en inzet betrof” en “te allen tijde getrouw [...] in
alle dingen die hun werden toevertrouwd” (Alma
53:20)’ (zie Liahona, november 2002, p. 47).
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INLEIDING

Een van de spannendste
momenten in het leven
van een tiener is wanneer
hij of zij een brief van het
Eerste Presidium opent
en de woorden: ‘You are
hereby called to serve...’
leest. Zendelingen in De
Kerk van Jezus Christus van
de Heiligen der Laatste
Dagen worden onder
inspiratie geroepen om als

gezant van de Heer uit te gaan. Deel te gaan uitma-
ken van het grote hedendaagse zendingsleger is een
grote eer. Het is spannend om mee te werken aan
de vervulling van hedendaagse profetie, zoals het
voortrollen van het herstelde evangelie ‘naar de
einden der aarde’ (LV 65:2) ter voorbereiding op
de wederkomst van Jezus Christus.

Voltijdzendelingen zijn gemachtigd om in de naam
van God te handelen en om mensen uit te nodigen
tot Christus te komen, doordat zij de
beginselen en verordeningen van zijn
herstelde evangelie accepteren en tot
het einde toe getrouw volharden.
Bovendien hebben alle leden van de
kerk de eer en plicht om te helpen bij
het zendingswerk (zie LV 88:81).

BELANGRIJKE LEERSTELLINGEN EN
BEGINSELEN

• De leden van de kerk hebben de plicht en de eer
om het herstelde evangelie uit te dragen.

• De Heer heeft gezegd: ‘Het veld is reeds wit om
te oogsten’ (LV 4:4).

• De zendelingen werken mee aan de vergadering
van Israël.

• Met het zendingswerk willen we mensen tot
Christus brengen.

• De roeping van voltijdzendeling komt van de
Heer via zijn bevoegde dienstknechten.

BEGELEIDENDE TEKSTEN EN
VERKLARINGEN

De leden van de kerk hebben de plicht en de
eer om het herstelde evangelie uit te dragen.

� Kort voor zijn hemelvaart heeft de Heer zijn
apostelen het goddelijke gebod gegeven om ‘al de

volken’ tot zijn discipelen te maken
(Matteüs 28:19). Vanaf het prilste begin
van de herstelling is deze heilige
opdracht hernieuwd door de heden-
daagse profeten en apostelen. In de
Leer en Verbonden heeft de Heer

gezegd: ‘En Ik geef u een gebod dat gij (...) alle
mensen daarin onderwijzen zult, want alle natiën,
geslachten, talen en volken zullen daarin onderwe-
zen worden’ (LV 42:58). Later heeft Hij daaraan
toegevoegd: ‘Want voorwaar, de roep moet vanuit

GEROEPEN OM TE DIENEN
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deze plaats uitgaan in de gehele wereld en naar de
verste delen der aarde — het evangelie moet tot ieder
schepsel gepredikt worden, waarbij tekenen de
gelovigen zullen volgen’ (LV 58:64). Het herstelde
evangelie dat we uitdragen is ‘het heilsplan van onze
hemelse Vader. De belangrijkste leer van het evan-
gelie is de verzoening van Jezus Christus’ (Trouw aan
het geloof: evangeliewijzer [2004], p. 36). Vanaf de
eerste dagen van de kerk hebben veel mensen zich
opofferingen getroost om de boodschap van het
herstelde evangelie aan de wereld te brengen. De
leden van de kerk hebben, als nakomelingen van
Abraham, de mogelijkheid en plicht om het her-
stelde evangelie uit te dragen in vervulling van het
verbond van Abraham (zie Abraham 2:9–11). Het is
een eer om deel te nemen aan deze heilige opdracht.

� President Gordon B. Hinckley heeft gezegd:
‘Laten we contacten met de buitenwereld leggen,
zendingswerk verrichten, en iedereen die wil luiste-
ren over de herstelling van het evangelie vertellen.
Laten we zonder angst spreken, maar ook zonder
eigendunk, over het eerste visioen. Laten we van
het Boek van Mormon getuigen en van de herstel-
ling van het priesterschap. Laten we, broeders en
zusters, op onze knieën gaan en om de kans vragen
om anderen in de vreugde van het evangelie te
laten delen’ (Liahona, juli 2000, p. 106).

� Welk evangelie dienen we aan
anderen te vertellen? In Trouw aan het
geloof: evangeliewijzer is het evangelie
omschreven als ‘het heilsplan van onze
hemelse Vader. De belangrijkste leer
van het evangelie is de verzoening van
Jezus Christus’ ([2004], p. 36). In de
Bible Dictionary staat dat ‘het woord evangelie goed
nieuws betekent. Het goede nieuws is dat Jezus
Christus een volmaakte verzoening tot stand heeft
gebracht, die het mensdom van het graf verlost en
eenieder beloont naar gelang zijn of haar werken.

Deze verzoening ving aan toen die in de voorster-
felijke wereld aan Hem werd toegewezen, maar
werd volbracht tijdens zijn sterfelijke bediening’
(‘Gospels’, p. 682).

Uit Predik mijn evangelie, handleiding voor zen-
dingswerk, leren we: ‘Het evangelie van Jezus
Christus preciseert zowel uw boodschap als uw
doel, namelijk het ‘wat’ en ‘waarom’ van zendings-
werk. De Heiland heeft in zijn evangelie enkele
essentiële en fundamentele leerstellingen gepreci-
seerd. Hij is in de wereld gekomen om de wil van
zijn Vader te volbrengen, en zijn Vader heeft Hem
naar de aarde gestuurd om aan het kruis te sterven.
Door zijn verzoening en opstanding zullen alle
mensen weer leven en voor Christus worden
gebracht om geoordeeld te worden naar hun werken,
goed of kwaad. Wie geloof in Christus oefenen, zich
van hun zonden bekeren en zich in de naam van
Christus laten dopen, kunnen door de Heilige Geest
geheiligd worden. Als zij tot het einde toe volharden,
zullen ze op de laatste dag smetteloos voor Christus
staan en de rust van de Heer ingaan. Christus zal
ze onschuldig houden voor de Vader. Hij zal hun
Middelaar en Voorspraak zijn’ ([2004], p. 6).

� Als nakomelingen van Abraham en van het huis
Israëls hebben de kerkleden de plicht het evangelie
uit te dragen. Ouderling Russell M. Nelson van het
Quorum der Twaalf Apostelen heeft verklaard:

‘Zijn jullie van Israël? Absoluut. Jullie zijn de ‘hoop
van Israël, Zions leger, kind’ren Gods’ (lofzang 171).

‘(...) De meesten van ons stammen af van Jozef
door Efraïm of Manasse. Deze stamlijn werd aange-
wezen om de vergadering van Israël te beginnen,
het geslacht dat overal ter wereld de volken der
aarde tot zegen is.

‘Zendingswerk is slechts het begin van die zegen.’
(‘Thanks for the Covenant’. In: Brigham Young

University 1988–1991 Devotional and
Fireside Speeches [1989], pp. 58–59.)

� Ouderling Nelson legde verder uit
dat zendingswerk onderdeel is van het
verbond dat de Heer met Abraham
heeft gesloten: “Wij hebben, zoals zij
van weleer, het heilige priesterschap

en het eeuwige evangelie ontvangen. Abraham,
Isaak, Jakob zijn onze voorouders. Wij behoren tot
Israël. Wij hebben het recht om het evangelie, de
zegeningen van het priesterschap en het eeuwige
leven te ontvangen. De volken der aarde zullen

• Marcus 16:15

• Romeinen 1:16–17

• 3 Nephi 27:13–22

• Leer en Verbonden 88:81

Schrijf de indrukken die je over deze teksten
hebt in je studieschrift.

Relevante teksten
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‘De belangrijkste
leer van het evangelie
is de verzoening van

Jezus Christus.’



gezegend worden dankzij onze inspanningen en die van
onze nakomelingen. Het letterlijke nageslacht van
Abraham en zij die door adoptie tot zijn nageslacht
worden gerekend, ontvangen deze beloofde zege-
ningen — voor zover zij gehoorzaam zijn aan de
geboden en door de Heer aanvaard worden’ (De Ster,
juli 1995, p. 30).

� Ouderling M. Russell Ballard van het Quorum der
Twaalf Apostelen heeft verklaard dat de opdracht
van de Heer om tot alle volken te prediken ook nu
van kracht is: ‘Tegen het einde van zijn aardse
bediening gaf de herrezen Jezus deze opdracht aan
zijn discipelen: “Gaat dan henen, maakt al de volken
tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des
Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en
leert hen te onderhouden al wat Ik u bevolen heb”
(Matteüs 28:19–20). Die opdracht is nu nog van
kracht en vormt het mandaat voor algemene auto-
riteiten [en] zendelingen [...] om het evangelie naar
de vier hoeken van de aarde te brengen’ (De Ster,
januari 1989, p. 24).

� Ouderling Henry B. Eyring van het Quorum der
Twaalf Apostelen heeft het volgende gezegd over
de opdracht van ieder lid van de kerk om het her-
stelde evangelie uit te dragen:

‘Anderen met onze waarschuwende stem kunnen
raken is iets wat telt voor alle verbondsdiscipelen
van Jezus Christus. De opdracht aan elk lid van De
Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste
Dagen luidt als volgt: “Zie, Ik heb u uitgezonden
om te getuigen en de mensen te waarschuwen, en
het betaamt eenieder die gewaarschuwd is zijn
naaste te waarschuwen” (LV 88:81).

‘Dat gebod en die waarschuwing werden gegeven
aan hen die aan het begin van de herstelling op
zending werden geroepen. Maar de plicht om
onze naaste te waarschuwen rust op allen die het

doopverbond hebben aanvaard. Het is aan ons
om met vrienden en familieleden die geen lid zijn
over het evangelie te praten. Ons doel is ze uit te
nodigen om de lessen van de voltijdzendelingen
te volgen, die geroepen en aangesteld zijn om
evangelieonderwijs te geven’ (De Ster, januari
1999, p. 37).

� Ouderling Richard G. Scott van het Quorum der
Twaalf Apostelen heeft over de waarde van zijn
voltijdzending gesproken: ‘Ik moedig je met heel
mijn wezen aan om te bidden over een voltijdzen-
ding, want het zal vervulling in je leven brengen
wanneer je anderen de waarheid laat vinden en de
heilsverordeningen laat ontvangen. Alles wat ik nu
in mijn leven waardeer is tot volgroeiing gekomen
in mijn tijd als voltijdzendeling, een heilige erva-
ring’ (De Ster, januari 1998, p. 37).

De Heer heeft gezegd: ‘Het veld is reeds wit
om te oogsten’ (LV 4:4).

� Het beeld dat wordt opgeroepen in de zinsnede
‘Het veld is reeds wit om te oogsten’ is een wit, rijp
tarweveld dat in het volle zonlicht ligt. De Heer
heeft deze zinsnede vaak gebruikt om aan te geven
dat de aarde klaar is voor de vergadering van zielen
(zie LV 4:4; 6:3; 11:3; 12:3; 14:3; 33:3, 7). Veel van
de kinderen van onze hemelse Vader zijn klaar om
het herstelde evangelie te horen en te accepteren.
Zij zijn klaar om naar de kerk van de Heer te worden
gebracht als onderdeel van de oogst in deze laatste
dagen.

In februari 1829, toen de Heer zei dat het veld reeds
wit was om te oogsten (zie LV 4:4) begon Hij overal
op aarde deuren te openen voor het zendingswerk.
Hoewel het ledental van de kerk momenteel een
klein percentage van de wereldbevolking is, zal de
kerk uiteindelijk onder alle volken worden gevestigd.
Soms treden mensen ‘één uit een stad en twee uit
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een geslacht’ (Jeremia 3:14) tot de kerk toe. Soms
komen er grote aantallen mensen bij de kerk. Zo
doopte Wilford Woodruff in minder dan een jaar
ruim tweeduizend bekeerlingen in Groot-Brittannië.
In de veertien jaar dat de profeet Joseph Smith de
kerk leidde — van 6 april 1830 tot 27 juni 1844 —
groeide het ledental van de kerk van 6 tot 26 dui-
zend. Van een bescheiden begin is de kerk tot een
wereldwijde organisatie uitgegroeid. De verklaring
van de Heer uit 1829 wordt nog steeds verwezenlijkt.

� Ouderling L. Tom Perry van het Quorum der
Twaalf Apostelen heeft de volgende belofte gedaan
aan toekomstige zendelingen: ‘Aan u die de oproep
om te dienen wilt aanvaarden, kan ik beloven dat
uw goede naam in deze wereld en in de eeuwigheid
nooit zal worden vergeten. Nogmaals roepen wij u
op en bidden dat de Heer van de oogst een groter
aantal werkers zal sturen, want het veld is reeds wit
om te oogsten, klaar voor een overvloedige oogst
(zie LV 4:4)’ (De Ster, juli 1992, p. 22).

� President Gordon B. Hinckley heeft verklaard:
‘Uit de oorspronkelijke zes leden is een grote familie
gelovigen voortgekomen. (...) Geen enkele andere
kerk die in Amerika is ontstaan, is zo
snel gegroeid of heeft zich zo wijd
verbreid. In deze wijdverbreide kerk
bevinden zich leden uit vele landen
die veel verschillende talen spreken.
Het is een ongeëvenaard fenomeen.
Nu het tapijt van het verleden is uit-
gerold, is er een prachtig patroon te
voorschijn gekomen. Dat komt tot
uiting in het leven van een gelukkig en
fijn volk. Dat is een voorteken van geweldige dingen
die nog moeten komen’ (Liahona, juli 2002, p. 4).

De zendelingen werken mee aan de
vergadering van Israël.

� Het werk onder de mensen die in het evangelienet
zijn gebracht na geloof in Christus en bekering, en

na de doop en de gave van de Heilige Geest, maakt
deel uit van de vergadering van Israël. President
Joseph Fielding Smith heeft verklaard: ‘Iedereen die
het evangelie aanvaardt, wordt lid van het huis van
Israël. Met andere woorden, zij worden lid van de
uitverkoren stamlijn, ofwel kinderen van Abraham,
door Isaak en Jakob, aan wie de beloften werden
gegeven.’ (Zie De leer tot zaligmaking, deel 3, p. 208.)

� President Spencer W. Kimball heeft het volgende
over de vergadering van Israël gezegd: ‘De vergade-
ring van Israël omvat lidmaatschap van de ware kerk
en kennis van de ware God. Iemand die dus het
herstelde evangelie heeft aanvaard en die de Heer
in zijn eigen taal wil aanbidden, samen met de
heiligen in zijn land, voldoet aan de wet van de
vergadering van Israël en is een erfgenaam van alle
zegeningen die in deze laatste dagen aan de heiligen
zijn beloofd’ (The Teachings of Spencer W. Kimball,
Edward L. Kimball, red. [1982] p. 439).

� Ouderling Russell M. Nelson heeft verklaard dat
‘zendingswerk slechts het begin is’ van de vergade-

ring van Israël: ‘De vervulling, de vol-
eindiging, van die zegeningen geschiedt
wanneer zij die de wateren des doops
zijn ingegaan hun leven dermate ver-
beteren dat zij de heilige tempel mogen
binnengaan. De begiftiging die de
kerkleden daar ontvangen verzegelt
hen aan het verbond van Abraham’
(Perfection Pending, and Other Favorite
Discourses [1998], p. 207).

Met het zendingswerk willen we mensen
tot Christus brengen.

� Toen de kerk van de Heer op aarde was hersteld,
konden de mensen zich weer laten dopen en de
gave van de Heilige Geest ontvangen, alsmede de
andere beginselen en verordeningen van het evan-
gelie die de Heer had geopenbaard. Aanvaarding

• Jeremia 16:14–17

• 1 Nephi 22:4, 11–12

• Leer en Verbonden 29:7

• Leer en Verbonden 110:11

Schrijf de indrukken die je over deze teksten
hebt in je studieschrift.

Relevante teksten

• Leer en Verbonden 11:3

• Leer en Verbonden 33:3

• Leer en Verbonden 123:12

Schrijf de indrukken die je over deze teksten
hebt in je studieschrift.

Relevante teksten
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van de leerstellingen en verordeningen van de Heer
zetten ons op het pad dat tot het eeuwige leven
met Hem en onze hemelse Vader voert. De profeet
Moroni verkondigde: ‘Ja, komt tot Christus en
wordt vervolmaakt in Hem en onthoudt u van alle
goddeloosheid; en indien gij u van alle goddeloos-
heid onthoudt en God liefhebt met al uw macht,
verstand en kracht, dan is zijn genade u genoeg,
opdat gij door zijn genade volmaakt kunt zijn in
Christus; en indien gij door de genade Gods vol-
maakt zijt in Christus, kunt gij de macht Gods
geenszins verloochenen’ (Moroni 10:32).

De zendelingen en leden van de kerk zullen vreugde
en vrede ervaren, omdat zij de boodschap van het
herstelde evangelie die mensen tot Christus leidt,
verkondigen.

� Ouderling Dallin H. Oaks van het Quorum der
Twaalf Apostelen heeft getuigd van Christus en zijn
centrale rol in de kerk: ‘Wij hebben de Heer Jezus
Christus lief. Hij is de Messias, onze Heiland en
Verlosser. En er is geen andere naam gegeven,
waardoor de mens zalig kan worden (zie Mosiah
3:17, 5:8; LV 18:23). We proberen Hem te dienen.
Wij behoren tot zijn kerk, De Kerk van Jezus Christus
van de Heiligen der Laatste Dagen.
Onze zendelingen en leden getuigen
van Jezus Christus in vele naties van
de wereld’ (De Ster, januari 1988, p. 61.)

� Ouderling Jeffrey R. Holland van het
Quorum der Twaalf Apostelen heeft

gesproken over zijn leven als getuige van de waar-
heid:

‘Natuurlijk is mijn grootste vreugde dat ik in de
gelegenheid gesteld word om, zoals Nephi het gezegd
heeft, te spreken over Christus, mij te verheugen in
Christus, Christus te prediken en over Christus te
profeteren (zie 2 Nephi 25:26), waar ik ook ben en
met wie ik ook verkeer tot aan mijn laatste adem-
tocht. (...)

‘Maar mijn grootste zorg komt ook uit diezelfde
opdracht voort. Te zeggen dat verkondigers van
het woord ook naar het woord moeten leven (zie
1 Korintiërs 9:14), is voor mijn gevoel een te zwakke
uitspraak. Behalve mijn woorden en leringen en
getuigenis moet mijn leven deel uitmaken van dat
getuigenis van Jezus. Mijn hele wezen moet de
goddelijkheid van dit werk uitstralen. Ik zou het
niet kunnen verdragen als er iets zou zijn in mijn
woorden en handelingen dat op een of andere
manier uw geloof in Christus (...) zou aantasten’
(De Ster, januari 1995, p. 27).

De roeping van voltijdzendeling komt van
de Heer via zijn bevoegde dienstknechten.

� Een voltijdzending biedt veel kansen. Bij monde
van zijn bevoegde dienstknechten roept de Heer
zendelingen om de mensen de uitnodiging te geven
om tot Christus te komen. Dit is het werk van de
Heer. Zendelingen hebben het gezag om in het
herstelde evangelie te onderwijzen en met het
priesterschap in de essentiële evangelieverordenin-
gen te bedienen.

� President Gordon B. Hinckley heeft de jonge-
mannen van de kerk de uitdaging gegeven om hun

kans op een zending serieus te nemen:
‘Ik geef elke jongeman in de grote
menigte die hier vanavond aanwezig
is, een uitdaging. Bereid je er nu op
voor om waardig te zijn de Heer als
voltijdzendeling te dienen. Hij heeft

• Alma 42:31

• Leer en Verbonden 11:15

• Leer en Verbonden 64:29

Schrijf de indrukken die je over deze teksten
hebt in je studieschrift.

Relevante teksten

• 1 Nephi 6:4

• 2 Nephi 25:26

• Jakob 1:7

• Leer en Verbonden 133:37–39

Schrijf de indrukken die je over deze teksten
hebt in je studieschrift.

Relevante teksten
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gezegd: ‘Indien gij voorbereid zijt, zult gij niet vre-
zen’ (LV 38:30). Bereid je voor om twee jaar van
je leven toe te wijden aan dit heilige dienstbetoon.
Dat zal dan gelijk zijn aan een tiende over de eer-
ste twintig jaar van je leven’ (De Ster, januari 1996,
p. 45.)

� Ouderling Monte J. Brough van de Zeventig
onderstreepte dat een zendingsoproep van de
Heer komt:

‘Bij vier verschillende
gelegenheden hebben
mijn vrouw, onze
kinderen en ik
enthousiast de enve-
lop opengemaakt met
de zendingsoproep
van een van onze

kinderen. Elke keer hebben we opgewonden de
verschillende mogelijkheden voor hun zending
overwogen. Hoewel er een voorkeur was uitgespro-
ken, had elk gezinslid zonder uitzondering een
geweldig gevoel dat het goed was op het moment
dat zij de woorden zagen: ‘U bent hierbij geroepen
als zendeling en toegewezen aan het zendingsge-
bied [blanco].’ Ieder van ons wist dat een profeet
leiding had gegeven aan een goddelijk geïnspireerd
selectieproces, waarna vier van onze kinderen
met blijdschap aan de oproep gehoor gaven.
Tienduizenden teruggekeerde zendelingen kunnen
ook getuigen van dat proces en van de goddelijke
inspiratie voor hun eigen zendingsoproep. (...)

‘Die persoonlijke en profetische openbaring is het
fundament waarop ons kerkwerk stevig is gebaseerd.’
(De Ster, juli 1997, p. 27.)

� Ouderling Richard G. Scott heeft verklaard dat
elke jongeman de plicht heeft om op zending te
gaan: ‘Als je een lichamelijk en emotioneel stabiele
jongeman bent, dan onderken je — daarom bid ik
— de gelegenheid en de plicht die je jegens de Heer
hebt om je voor te bereiden op een voltijdzending.
Daarbij inbegrepen zijn: begrip van de Schriften,
gehoorzaam zijn, jezelf rein houden en de gedrags-
normen naleven om in de tempel begiftigd te kun-
nen worden. Als je de leeftijd bereikt, accepteer
dan een oproep van de president van de kerk om
twee jaar lang als vertegenwoordiger van de Heer
werkzaam te zijn.’ (De Ster, januari 1998, p. 37.)

DENKWERK

• Wat betekent de uitspraak van de Heer: ‘Het veld
is reeds wit om te oogsten’ voor jou?

• In welke opzichten is op zending gaan een opof-
fering? In welk opzichten is het geen opoffering?

• Hoe zal de kennis dat je zendingsoproep van de
Heiland komt van invloed zijn op hoe jij dage-
lijks je tijd op zending besteedt?

PRAKTIJKWERK

• Begin met een studieschrift. Dat is een schrift
waarin je opschrijft wat voor nieuwe inzichten
je opdoet over het evangelie gedurende je studie.
Veel zendingsgebieden laten hun zendelingen zo’n
schrift bijhouden. Daarop vooruitlopend kun je
nu al met dit nuttige zendingsmiddel beginnen.

• Leer Leer en Verbonden 4 uit het hoofd, zodat je
die in de toekomst in een devotional in je klas
kunt opzeggen (of als klas gezamenlijk).

• Leer de geloofsartikelen uit je hoofd (of fris die op).

• Praat met een onlangs teruggekeerde zendeling(e)
over de waarde van een zending en of zijn of
haar zending een opoffering was.

• Lees Leer en Verbonden 31:3–13 en ontleed de
opdrachten en beloften van de Heer aan zende-
lingen.

• Neem elke week je schriften en dit cursistenboek
mee naar de les.

AANVULLENDE LEESSTOF

Trouw aan het geloof: evangeliewijzer
• ‘Zendingswerk’ (pp. 195–197)

ZENDINGSVERHALEN

Samuel H. Smith

Ouderling Joseph B. Wirthlin van het Quorum der
Twaalf Apostelen heeft geschreven over de eerste
zendeling in deze bedeling, Samuel Smith, een van
de broers van de profeet Joseph Smith. Deze eerste
zendeling is een belangrijk voorbeeld voor getrouwe
zendelingen die het gevoel hebben dat hun arbeid
wel heel weinig vruchten oplevert en hoe het Boek
van Mormon bij het zendingswerk gebruikt kan
worden.
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‘Zijn verhaal wordt gekenmerkt door groot geloof
en grote moed in ontmoedigende omstandigheden.
Hij is niet toevallig als eerste zendeling geroepen.
Nadat hij een geestelijke bevestiging had ontvangen
dat alles wat zijn broer hem had verteld waar was,
werd hij de derde persoon die zich in deze bedeling
liet dopen — na Joseph Smith en Oliver Cowdery.

‘Hij begon zijn zending met de zekere kennis dat
het heilige werk dat Joseph Smith aan het doen was,
alsmede het Boek van Mormon, waar was. Samuel
was een van de acht getuigen die de platen van
Joseph te zien kregen. Hij hield de platen in zijn
handen en onderzocht de oude tekens die erop
stonden. Hij was ook een van de zes leden die de
kerk op 6 april 1830 officieel hebben opgericht.

‘Kort voordat hij zijn zendingsoproep ontving, ver-
kocht Samuel een boek-van-mormon aan Phineas
Young, een rondreizende predikant. Toen zij elkaar
voor het eerst ontmoetten, had hij een boek in zijn
hand dat hij Phineas aanbood.

‘“Hier is een boek dat ik u kan aanbevelen.”

‘Phineas aarzelde. “Mag ik u vragen wat voor boek
u daar hebt, meneer?”

‘“Het Boek van Mormon, of, zoals sommigen het
noemen, de Gouden Bijbel.”

‘“Zo, dan zou het dus een openbaring moeten zijn?”

‘“Jazeker. Het is een openbaring van God.”

‘De jongeman liet Phineas de laatste twee bladzij-
den van het boek zien en liet hem het getuigenis
van de getuigen lezen. De jongeman ging verder:
“Als u dit boek leest met een gebed in uw hart en
God vraagt u er een getuigenis van te geven, dan
komt u de waarheid van het werk te weten.”

‘Zijn oprechte houding en openhartige manier van
doen maakten indruk op Phineas, die de jongeman
beloofde het boek zeker te zullen lezen. Phineas
vroeg naar zijn naam; hij zei dat hij Samuel H.
Smith heette.

‘“Maar dan bent u een van de getuigen.”

‘“Ja, ik weet dat het boek een openbaring van God
is, dat het vertaald is door de gave en macht van de
Heilige Geest, en dat mijn broer, Joseph Smith jr.,
een profeet, ziener en openbaarder is.” (Geciteerd
in S. Dilworth Young, Brigham Young — His Life
(First Half), Brigham Young University Speeches of
the Year [17 maart 1964], p. 3).

‘Toen Samuel kort na de oprichting van de kerk aan
zijn eerste zending begon, was hij met niet meer
gewapend dan een getuigenis van de waarheid.
Meer had hij ook niet nodig. Hij had een getuige-
nis en hij had een paar boek-van-mormons bij zich
— het zendingsmiddel tot bekering. Hij droeg een
knapzak mee waarin hij zoveel mogelijk exemplaren
van dit boek had gestoken. Hij had er waarschijnlijk
zelfs een in zijn hand.

‘U dient te bedenken dat zoiets nog nooit eerder
was gedaan. Hij had geen collega die hem voordeed
hoe hij het Boek van Mormon moest gebruiken.
Er was geen opleidingscentrum voor zendelingen
waar Samuel naartoe kon.

‘En zo vertrok Hij uit Palmyra en ging op weg op
zoek naar bekeerlingen en geïnteresseerden die een
boek-van-mormon van hem wilden kopen. Hij liep
die eerste dag veertig kilometer. Toen hij bij een
herberg aankwam, vroeg hij de herbergier of hij een
van de boeken wilde kopen. Toen de herbergier
meer te horen kreeg over zijn zending, was Samuel
niet langer welkom en bracht hij de eerste nacht
onder een appelboom door.

‘De volgende dag ontmoette Samuel John P. Greene,
een methodistenpredikant. De heer Greene was zelf
niet geïnteresseerd in het boek, maar hij zei dat hij
het bij zich zou houden, wellicht dat hij het aan
iemand anders kon doorverkopen. Samuel gaf de
moed niet op. Hij bracht nogmaals een bezoek aan
het gezin Greene en kreeg te horen dat de vrouw
van meneer Greene, Rhoda Young Greene, zuster
van Phineas Young, het boek had gelezen. Ze wist
haar echtgenoot ervan te overtuigen dat hij het ook
moest lezen. Samuel heeft op die eerste zending
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niemand weten te dopen, maar de twee exemplaren
van het Boek van Mormon die hij gaf aan Phineas
Young en John P. Greene hebben er uiteindelijk
toe geleid dat er een hele buurt werd bekeerd, met
inbegrip van het gezin van Brigham Young en dat
van Heber C. Kimball’ (‘The Book of Mormon: The
Heart of Missionary Proselyting’, Ensign, september
2002, pp. 15–16).

Heber C. Kimball

Ouderling Heber C. Kimball, destijds lid van
het Quorum der Twaalf Apostelen, werd in 1837
geroepen om als eerste het herstelde evangelie in
Engeland te prediken. Hij liet zijn gezin in Kirtland
(Ohio) achter om de Atlantische Oceaan over te
steken en de eerste overzeese zending van de kerk
in de laatste dagen te vervullen. Hij heeft zijn roe-
ping, zijn afscheid van zijn gezin en zijn aankomst
in Engeland beschreven:

‘Nooit was het bij me opgekomen dat ik een van
de eersten zou zijn om het eeuwig evangelie op
de kusten van Europa te verkondigen, en ik kan
mijn vrienden verzekeren dat ik uitermate verrast
was toen broeder Hyrum Smith, van het presidium
der kerk, mij mededeelde dat de Geest mij had
aangewezen, waarna ik in een conferentie van de
autoriteiten van de kerk werd aangesteld om een
zending te vervullen in het koninkrijk van Groot-
Brittannië.

‘De gedachte aan een benoeming tot zo’n belang-
rijke functie en zending was bijna meer dan ik
kon verdragen. Ik voelde mijn tekorten en niets-
waardigheid, bezweek bijna onder de taak die nu
op mijn schouders rustte en kon niet anders dan
uitroepen: O Heer, ik heb een “vreemde tongval”
en ben in het geheel niet geschikt voor dit werk.
Hoe kan ik in een land gaan prediken, dat in heel

het christendom geroemd wordt voor zijn licht,
kennis en vroomheid, en dat de bakermat van
godsdienst is; aan een volk waarvan de intelligen-
tie spreekwoordelijk is?

‘Nogmaals, het idee mijn gezin zo lang alleen te
moeten laten, want daar kwam het wel op neer bij
een zending naar dat land; om het zonder mijn
dierbare vrienden te moeten stellen, met wie ik
zoveel zegeningen had genoten en blijde tijden had
gekend; om mijn vaderland te verlaten en onder
vreemden te verblijven in een vreemd land, was
mij bijna te veel.

‘Al deze overwegingen ten spijt liet ik mij niet
afhouden van mijn plicht. Noch heb ik overlegd met
vlees en bloed; want toen ik eenmaal begreep wat
de wil van mijn hemelse Vader was, was ik vastbe-
sloten om tegen elke prijs te gaan. Ik geloofde dat
Hij me door zijn enorme macht zou steunen en
mij met alle nodige vaardigheden zou zegenen.
En hoewel mijn gezin mij na aan het hart lag en ik
het bijna berooid moest achterlaten, toch voelde ik
dat de zaak der waarheid, het evangelie van Christus,
veel zwaarder woog dan alle andere overwegingen;
en ik was bereid hen achter te laten, omdat ik
geloofde dat God in hun behoeften zou voorzien,
die voor mussen zorgt en voedsel geeft aan de roe-
pende jongen van de raaf. (...)

‘Toen ik een paar dagen later voorbereidselen had
getroffen en mijn zaken had afgehandeld, heb ik
op 13 juni 1837 afscheid genomen van mijn gezin
en vrienden, en de stad Kirtland, waar het huis des
Heren zich bevond.’

Ruim een maand later, op 18 juli, arriveerden
ouderling Heber C. Kimball en zijn zendingscolle-
ga’s in Liverpool. Hij schreef daar het volgende over:
‘Onmiddellijk nadat we voor anker waren gegaan,
kwam er een kleine boot langszij, waarmee ver-
schillende passagiers, onder wie de broeders Hyde,
Richards, Goodson en ikzelf, naar de wal werden
gebracht. Toen we een meter of twee van de kade
waren, sprong ik aan land en bevond ik mij voor
het eerst van mijn leven op Britse bodem, onder
vreemden wier manieren en gebruiken afweken van
de mijne. Ik had zeer ongewone gevoelens, vooral
toen het doel, het belang en de omvang van mijn
zending tot mij doordrong, alsmede van het werk
dat mij was opgedragen en dat ik spoedig ter hand
zou nemen’ (Journal of Heber C. Kimball, verzameld
door R. B. Thompson [1840], pp. 9–11, 15).
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Wilford Woodruff

In de nazomer van 1839
verliet ouderling Wilford
Woodruff huis en haard
onder heel moeilijke
omstandigheden om aan
een zending in Groot-
Brittannië te beginnen.
Zowel hij als zijn vrouw
was ziek en heel arm.
Ouderling Woodruff was
echter trouw aan zijn roe-

ping en de Heer zegende hem met veel succes in
zijn zendingsarbeid. Zo was hij succesrijk toen hij
gehoor gaf aan een indruk om uit een stad te ver-
trekken waar hij veel dopelingen had. Hij schreef:

‘Ik bad in stilte tot de Heer en vroeg wat zijn wil
was met betrekking tot mij.

‘Het antwoord luidde dat ik naar het zuiden moest
gaan, want daar was veel werk voor de Heer te
doen, omdat veel mensen op het woord des Heren
zaten te wachten.’

Na 80 km per koets en te voet naar het zuiden te
zijn gereisd naar een streek waar geen heilige der
laatste dagen ooit was geweest, maakte Wilford
kennis met John en Jane Benbow. Zij waren een
rijk boerenechtpaar en lid van een gemeente ‘die
zich had afgesplitst van de methodisten van Wesley
en de naam van Verenigde Broederschap had aan-
genomen.’ Wilford Woodruff schreef:

‘Deze Verenigde Broederschap was op zoek naar
licht en waarheid, maar zij konden zich niet verder
ontwikkelen. Ze riepen de Heer voortdurend aan
om de weg voor hen te openen en hun het licht en
de waarheid te verschaffen die zij nodig hadden om
verlost te worden.

‘Toen ik dat hoorde, kon ik goed begrijpen waarom
de Heer mij had geboden om Hanley te verlaten en
naar het zuiden te gaan. Want in Herefordshire lag
een goede kans om veel heiligen in het koninkrijk
van God te brengen.’

Op deze plaats doopte hij ruim zeshonderd mensen!
De volgende unieke zendingservaring uit zijn dag-
boek illustreert goed hoe ‘wit’ dit arbeidsveld wel
was.

‘Op zondag, de achtste, predikte ik ’s ochtends in
Frome’s Hill, ’s middags in Standley Hill en ’s avonds
op de boerderij van John Benbow.

‘De kerk die in de buurt van de boerderij van broe-
der Benbow staat, gepresideerd door de predikant
van de gemeente, werd bezocht door maar vijftien
mensen, terwijl ik een grote gemeente had met
naar schatting duizend mensen, die mijn vergade-
ringen overdag en ’s avonds bijwoonden.

‘Toen ik ’s avonds opstond om in het huis van
broeder Benbow te spreken, kwam er een man
binnen die mij mededeelde dat hij agent van politie
was en door de predikant van de gemeente was
gestuurd met een arrestatiebevel.

‘Ik vroeg hem: “Voor welke misdaad?”

‘Hij zei: “Omdat je tot de mensen predikt.”

‘Ik zei tegen hem dat ik, zoals ook de predikant,
een vergunning had om het evangelie te prediken
en dat ik, als hij plaatsnam en op mij wilde wachten,
na de dienst met hem zou meegaan.

‘Hij nam mijn stoel en ging naast mij zitten. Ik
behandelde vijf kwartier lang de eerste beginselen
van het eeuwig evangelie. De macht Gods rustte op
mij, de Geest vulde het huis en de mensen geloofden.

‘Aan het eind van de dienst zei ik dat er gelegen-
heid was om zich te laten dopen. Zeven mensen
gingen daarop in. Onder die mensen bevonden
zich vier predikanten en de politieagent.

‘De laatste stond op en zei: “Meneer Woodruff,
ik wil mij laten dopen.”

‘Ik zei hem dat ik hem wilde dopen. Ik ging naar de
vijver en doopte die zeven. Toen we weer binnen
waren, bevestigde ik dertien mensen. Ik bediende
het avondmaal en we verheugden ons tezamen.

‘De politieagent ging naar de predikant terug en zei
tegen hem dat hij meneer Woodruff zelf zou moe-
ten arresteren als hij wilde dat ik voor prediking
van het evangelie werd opgepakt, want hij had mij
de enige echte evangelieprediking horen houden
die hij ooit gehoord had.

‘De predikant wist niet wat hij ervan moest denken
en stuurde twee geestelijken van de Kerk van
Engeland naar onze dienst om ons te bespioneren
en vast te stellen wat we predikten.

‘Maar zij werden beiden in hun hart geraakt, ont-
vingen het woord des Heren met genoegen, lieten
zich dopen en werden daarna bevestigd als lid van
De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der
Laatste Dagen.
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‘Dit verontrustte de predikant zozeer dat hij nie-
mand meer langs durfde te sturen’ (Leaves from My
Journal [1881], pp. 93–97).

Dan Jones

Een andere grote zendeling aan het begin van de
herstelling was een bekeerling tot de kerk, Dan Jones
genaamd. President Gordon B. Hinckley heeft over
Dan Jones’ zendingen in zijn vaderland Wales
geschreven:

‘Dan Jones werd op 4 augustus 1810 geboren in
Halkin (graafschap Flintshire). Toen hij zeventien
was ging hij naar zee. Hij kwam alles te weten over
schepen en zeelieden, over de zilte zee en de strie-
mende wind, over een stampend en rollend schip
in een angstaanjagende storm. In 1840 emigreerde
hij naar Amerika. Hij kocht een scheepje waarmee
hij over de Mississippi voer. (...)

‘Terwijl hij de rivier op en af voer, hoorde Dan over
de mormonen die uit Missouri waren verdreven,
een tijdelijk toevluchtsoord hadden gevonden in
Quincy (Illinois) en vervolgens “het schone Nauvoo”
hadden gesticht op de plek waar de rivier een grote
lus maakt, waardoor het lijkt alsof de stad op een
schiereiland is gebouwd. Naar verluidt had Dan
Jones kennis genomen van de anti-mormoonse
aantijgingen in de kranten. Dat alles wekte zijn
nieuwsgierigheid op. Hij wilde meer weten over
deze mensen. Hij leerde ze kennen, ontving onder-
richt en aanvaardde de waarheid. In januari 1843
liet hij zich dopen in het ijskoude water van de
Mississippi. (...)

‘Dan Jones werd op zending naar Wales geroepen.
Zijn vrouw, Jane, vergezelde hem. Zij reisden samen
met Wilford Woodruff en anderen naar Groot-
Brittannië. Ouderling Jones ging in het noorden

van Wales aan de slag. Ondanks het grote voordeel
dat hij zowel Engels als Welsh sprak, slaagde hij er
niet in om het hart van de mensen daar te raken.
William Henshaw daarentegen, die geen woord
Welsh sprak, had behoorlijk wat succes in het zuiden.

‘Na de ontheffing van broeder Henshaw een jaar
later, werd ouderling Jones geroepen om al het werk
in Wales te presideren. Hij koos Merthyr Tydfil in
het zuidoosten van Wales als zijn hoofdkwartier.
Samen met een handjevol zendelingen was hij
getuige van een wonderbaarlijke oogst. Tussen 1845
en 1848 lieten ongeveer 3600 mensen zich dopen.
Men schat dat in die tijd één op de 278 mensen in
Wales lid werd van de kerk.

‘De tegenstanders van de kerk maakten gebruik
van de dagbladen en andere publicaties om de
mormoonse zendelingen te gispen. Maar de kran-
ten wilden niets van ouderling Jones publiceren.
Daarom besloot hij zich met zijn eigen publicaties
te weren. Hij riep de hulp in van zijn broer, John
Jones, een dominee die een drukpers bezat. Er werd
gezegd dat John doordeweeks Dans blad drukte en
hem op zondag vanaf de kansel hekelde.

‘De publicatie van Dan Jones was het eerste tijd-
schrift van de kerk dat in een andere taal dan het
Engels verscheen. (...)

‘Hij vreesde niemand. Hij pakte de zaak stoutmoe-
dig aan. Over zijn werkwijze is het volgende
geschreven: “Vaak liet hij ergens al weken van
tevoren aankondigen dat hij op komst was en van
plan was om de hele stad ‘te bekeren’. Hij bracht
de burgemeester, de wethouders, de predikanten
en de politie op de hoogte van zijn voornemen.
Vervolgens liet hij de plaatselijke leden van de kerk
duizenden folders rondbrengen. Wanneer hij dan
op het station aankwam, werd hij dikwijls begroet
door alle functionarissen van de stad en veel opge-
wonden burgers” [Rex LeRoy Christensen, ‘The Life
and Contributions of Captain Dan Jones’, Master’s
thesis, Utah State University, 1977, pp. 39–40].

‘De voorgangers van andere kerken haalden op de
kansel en in de pers fel uit naar hem. Dan Jones
heeft over hun vijandigheid geschreven: “De meeste
verhalen die over die arme broeder Joseph in
Amerika zijn verteld, worden hier aan kapitein
Jones toegeschreven. Vaak hoor ik hen die mij niet
persoonlijk kennen ‘dat kleine mannetje’ zonder
enige aarzeling uitmaken voor ‘een vloek op dit
volk’” [Christensen, ‘Life and Contributions’, p. 27].
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‘De publieke opinie woedde soms voor en soms
tegen. Maar Dan Jones deinsde niet terug voor ver-
deeldheid, integendeel, hij deed er zijn voordeel
mee. Hij was een dermate in het oog lopend figuur
dat de mensen wel moesten bepalen of het evange-
lie van de mormonen waar was of niet. Een steeds
groter aantal bekeerlingen voegde zich bij de kerk
terwijl er een ware storm opstak tegen de mormo-
nen in het algemeen en tegen ouderling Jones in het
bijzonder. Hij werd in de pers belasterd. Hij werd
op straat uitgescholden. Hij werd met de dood
bedreigd. (...)

‘In 1852 werd hij geroepen om een tweede zending
in zijn geboorteland te vervullen. Ook deze keer
aarzelde hij geen moment. (...)

‘Eenmaal terug in Wales zette ouderling Jones zich
weer met alle kracht in voor het werk. Gedurende
zijn tweede zending voegden zich zo’n tweeduizend
bekeerlingen bij de kerk. Het was buitengewoon. (...)

‘Tienduizenden van de huidige leden van de kerk
stammen af van hen die destijds door Dan Jones
en zijn collega’s zijn onderricht en gedoopt. Als het
om bekeerlingen gaat, moet Dan Jones stellig worden
gerekend tot de zes meest productieve zendelingen
in de geschiedenis van de kerk. Hij heeft zich vol-
komen ingezet om gerechtigheid tot stand te bren-
gen en het geloof op te bouwen’ (zie ‘De grootste
waarde’, De Ster, maart 1994. pp. 3–8).

AANTEKENINGEN EN INDRUKKEN
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INLEIDING

Een van de grootste zege-
ningen die je ooit ten deel
zullen vallen is de begifti-
ging die je in de tempel van
de Heer ontvangt. Deze
begiftiging voorziet je van
geestelijke kennis en kracht,
waarmee je de Heer beter
kunt dienen en je je uitein-
delijk kunt kwalificeren voor
zijn koninkrijk. Doordat in
de tempel kennis, macht en

kracht wordt opgedaan, gaan toekomstige zende-
lingen doorgaans vlak voor hun zending naar de
tempel om hun begiftiging te ontvangen. Een zen-
deling kan het werk van de Heer niet doen en kan
zijn heilige huis niet betreden als hij niet in alle
opzichten een waardig lid is.

BELANGRIJKE LEERSTELLINGEN EN
BEGINSELEN

• Als je geen waardig lid bent kun je geen zen-
dingswerk doen.

• Toekomstige zendelingen die aan de kerkelijke
normen voldoen, kunnen de tempelzegeningen
ontvangen.

• Bekering is een reinigingsproces waardoor wij weer
een waardig lid van de kerk worden.

BEGELEIDENDE TEKSTEN EN
VERKLARINGEN

Als je geen waardig lid bent kun je geen
zendingswerk doen.

� Zendelingen moeten rein en zuiver zijn om in
naam van de Heer te kunnen spreken. Innerlijke
reinheid omvat zuivere gedachten, een zedige
levenswandel, de evangeliebeginselen naleven en
de geboden onderhouden. De eisen van het zen-
dingswerk vergen geestelijke wilskracht. Toekomstige
zendelingen die zich voorbereiden op dit veeleisende
werk kunnen hulp krijgen van hun priesterschaps-
leiders bij hun bekering, zodat ze een voltijdzending
kunnen vervullen.

� Ouderling Charles Didier van het Presidium der
Zeventig heeft aangegeven wat toekomstige zende-
lingen moeten weten over innerlijke reinheid om
de Heer goed te kunnen dienen: ‘Ik wou dat we de
jongeren konden leren dat het beter is de grote
zonden te vermijden. Voorkomen is beter dan
genezen. We dienen hun liefde voor de Heer en
zijn geboden bij te brengen. Als ze dat hebben,

• Leer en Verbonden 38:42 (zie ook LV 133:5)

• Leer en Verbonden 88:74

• Leer en Verbonden 121:45

Schrijf de indrukken die je over deze teksten
hebt in je studieschrift.

Relevante teksten

VOLDOEN AAN DE KERKELIJKE NORMEN
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hoeven we ook geen grenzen te stellen in de trant
van “Als je die grens overschrijdt, kun je niet op
zending”’ (‘Onderwijzen uit het hart’, Liahona, juni
2004, p. 12).

� Toen hem gevraagd werd waar toekomstige zen-
delingen zich qua ontwikkeling op moeten con-
centreren, antwoordde ouderling Richard G. Scott
van het Quorum der Twaalf Apostelen: ‘Naleving
van de gedragsnormen — zodat de Geest hen kan
leiden. Hij heeft ook gezegd:

‘Ze moeten zo ver mogelijk uit de
buurt blijven van de zonde. Dat zal ze
bij hun voorbereiding een heel goed
gevoel geven. Daardoor kunnen ze
door de Geest geleid worden en het
voorbeeld zijn dat ze in het zendingsveld behoren
te zijn.

‘Bijna iedere jongere kan de stappen van bekering
opzeggen en uitleggen. Maar het is nog veel
belangrijker dat ze begrijpen hoe ernstig sommige
overtredingen in de ogen van de Heer zijn en dat
ze die niet mogen begaan’ (‘Onderwijzen uit het
hart’, Liahona, juni 2004, pp. 11–12).

� President Gordon B. Hinckley heeft aangegeven
hoe rein zendelingen moeten zijn:

‘Dit is hard werken. (...) Het vereist reine handen
en een zuiver hart. (...)

‘Wat een plechtige en ernstige onderneming is dit
werk. Het vereist van de zendelingen dat zij het in
alle opzichten waardig zijn. Wij kunnen gewoon
niet toestaan dat zij die het niet waardig zijn, de
wereld ingaan om de blijde boodschap van het
evangelie te brengen.

‘Ik heb het volste vertrouwen dat onze jonge men-
sen, nu we de lat hoger leggen, zelfdiscipline zullen
betrachten, dat ze boven de normen van de wereld
zullen leven, zonde zullen vermijden en in al hun
activiteiten het hoogste niveau zullen nastreven.
Wij sturen jongemannen er bewust niet op uit om
hen te hervormen. Als zij dat nodig hebben, dan
moet dat gebeuren lang voordat zij op zending
gaan. (...)

‘(...) We hebben zendelingen nodig, maar ze moeten
wel in staat zijn om het werk te doen. Ze moeten
geestelijk ingesteld zijn op wat er van ze verwacht
wordt, wat in feite een geestelijk werk is. Ze moe-
ten in alle opzichten kuis zijn en zich onbesmet
hebben gehouden van het kwaad van de wereld.

Als ze overtredingen hebben begaan, dan moeten
ze zich daar volledig van bekeerd hebben. (...)

‘Wij vragen niet om volmaking. Het werk van de
Heer wordt door gewone mensen gedaan die bui-
tengewoon werk verrichten. De Heer maakt diege-
nen groot die de moeite ervoor doen. Uit niets
blijkt dat duidelijker dan uit zendingswerk. (...)
Met kleine middelen bereikt de Heer zijn wonder-
bare werk’ (‘Zendingswerk’, Wereldwijde instructiebij-

eenkomst voor leidinggevenden, 11
januari 2003, pp. 17–18).

� President Hinckley heeft gewaar-
schuwd tegen pornografie: ‘Er is een
groeiende plaag van pornografie om
ons heen. De producenten en leve-

ranciers van vuiligheid zijn vlijtig een mijn aan het
exploiteren die hun een miljoenenwinst oplevert.
Sommige producten zijn gewiekst verleidelijk. Ze
zijn bedoeld om de lagere instincten te prikkelen
en te stimuleren. Menig man die van de verboden
vrucht heeft gegeten en dan ontdekt dat hij zijn
huwelijk heeft verwoest, zijn zelfrespect is kwijtge-
raakt en het hart van zijn partner heeft gebroken,
beseft maar al te goed dat hij het gevaarlijke pad is
ingeslagen toen hij begon met het bekijken of lezen
van pornografisch materiaal. Sommigen die er niet
over zouden piekeren ooit een slok sterkedrank te
nemen of een sigaret te roken, hebben het bekijken
van pornografie goedgepraat. Zij hebben verwrongen
waarden die ten enenmale niet passend zijn voor
iemand die tot het priesterschap van God is geor-
dend’ (De Ster, april 1984, p. 89.)

� Aan welke kerkelijke normen dienen toekomstige
zendelingen te voldoen?

• Geloven in en een getuigenis hebben van God
de Eeuwige Vader, zijn Zoon Jezus Christus en de
Heilige Geest.

• Een getuigenis hebben van de verzoening van
Jezus Christus en van zijn rol als Heiland.

• Een getuigenis hebben van de profeet Joseph
Smith en de herstelling van het evangelie.

• De kerkelijke autoriteiten steunen.

• De wet van kuisheid onderhouden. Dat sluit in
dat elke vorm van pornografie wordt gemeden.

• De verbonden nakomen die bij de doop en elders
zijn gesloten.

• Alle kerkelijke bijeenkomsten bijwonen.

• Eerlijk zijn tegen anderen.
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• Een volledige tiende betalen.

• Het woord van wijsheid onderhouden.

• Hun zonden belijden en zich ervan bekeren.
Ernstige zonden aan priesterschapsleiders belijden.

Toekomstige zendelingen die aan de
kerkelijke normen voldoen, kunnen de
tempelzegeningen ontvangen. 

� President Howard W. Hunter heeft gezegd hoe
belangrijk de tempelzegeningen zijn in relatie tot
een zendingsoproep: ‘Laten wij ervoor zorgen dat
iedere zendeling goed voorbereid is wanneer hij de
tempel bezoekt en dat die tempelervaring voor hem
een nog groter hoogtepunt is dan zijn zendings-
oproep’ (De Ster, januari 1995, p. 81).

Waarom is de tempelgang uitermate belangrijk voor
een zendeling? De tempelzegeningen voorzien
waardige zendelingen van macht. De zegeningen
van het huis des Heren zijn weggelegd voor wie die
waardig zijn. De zendeling die zich aan de kerkelijke
normen houdt, zal geestelijker zijn ingesteld en met
meer kracht in het herstelde evangelie onderwijzen.

De zendeling die in de tempel begif-
tigd is, heeft recht op meer macht.
Die macht krijgt hij doordat hij meer
begrip krijgt van het plan van onze
hemelse Vader, de verbonden, en de
zegeningen die alleen in de tempel
kunnen worden verkregen.

� Ouderling Joseph B. Wirthlin van het Quorum der
Twaalf Apostelen heeft verklaard dat tempelwerk
‘een anker in het dagelijkse leven [kan] zijn, een bron
van leiding, bescherming geborgenheid, gemoedsrust
en openbaring’ (De Ster, juli 1992, p. 81).

� Ouderling Jeffrey R. Holland van het Quorum der
Twaalf Apostelen heeft uitgelegd waarom zendelin-
gen de tempelverordeningen nodig hebben om met
succes het herstelde evangelie te verkondigen:

‘Het is van groot belang dat je begrijpt dat naar de
tempel gaan voor je eigen begiftiging (...) deel uit-

maakt van je zendingsvoorbereiding.
[Je behoort] te begrijpen dat die tem-
pelverbonden belangrijk zijn [en] dat
er een onlosmakelijk verband bestaat
tussen je begiftiging en jouw succes
als zendeling. Uit het woord begifti-
ging blijkt de kern van dat belangrijke
verband. Een begiftiging is een gave.

‘Je kunt dit werk niet alleen doen. We hebben
hemelse hulp nodig, we hebben de ‘gaven’ van God
nodig. (...) Dit werk is zo gewichtig en de tegen-
werking van de tegenstander zo groot dat we alle
mogelijk goddelijke macht nodig hebben om onze
werken kracht bij te zetten en de kerk voorwaarts
te brengen’ (‘Making and Keeping Covenants’
[satellietuitzending voor zendelingen, 25 april 1997]).

� Ouderling Bruce R. McConkie, voormalig lid van
het Quorum der Twaalf Apostelen, heeft uitgelegd
hoe iemand door de tempelzegeningen in staat is
om uit te gaan en het herstelde evangelie te predi-
ken: ‘De apostelen — of welke bedienaars of zende-
lingen in welke tijd ook — zijn niet geheel uitgerust
om uit te gaan, het evangelie te verkondigen en het
koninkrijk op te bouwen, tenzij zij de gave van de
Heilige Geest hebben en ook nog eens zijn begiftigd
met macht van omhoog, wat inhoudt dat ze
bepaalde kennis, machten en bijzondere zegenin-
gen hebben ontvangen, die doorgaans alleen in de

• Psalmen 24:3–5

• Leer en Verbonden 95:8

• Leer en Verbonden 109:22–23

• Leer en Verbonden 110:7–9

Schrijf de indrukken die je over deze teksten
hebt in je studieschrift.

Relevante teksten
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tempel van Heer worden gegeven’ (Doctrinal New
Testament Commentary, 3 delen [1966–1973], deel 1,
p. 859).

� President Joseph Fielding Smith heeft uitgelegd
waarom iemand de tempelzegeningen dient te ont-
vangen voordat hij het zendingsveld ingaat: ‘Begrijpt
u waarom onze zendelingen naar de tempel gaan,
voordat ze voor hun zending worden aangesteld?
Dat is een voorwaarde die hun gesteld is [indien er
een tempel in de buurt is], omdat de Heer gezegd
heeft dat het zo gedaan moet worden. In de begin-
periode van de kerk riep Hij alle zendelingen naar
Kirtland, zodat ze in de tempel daar hun begiftiging
konden ontvangen. Hij zei dat ze dan met meer
macht van omhoog en met meer bescherming
konden uitgaan’ (Doctrines of Salvation, verzameld
door Bruce R. McConkie, 3 delen [1954–1956], deel
2, p. 255.)

� Ouderling David B. Haight, voormalig lid van
het Quorum der Twaalf Apostelen, heeft de zege-
ningen omschreven die voortvloeien uit de begifti-
ging: ‘De atmosfeer in de tempel is erop gericht het
waardige lid van de kerk te voorzien van verlich-
ting, getuigenis en begrip. De begiftiging brengt
kennis die, wanneer toegepast, kracht en overtui-
ging van de waarheid verschaft’ (A Light unto the
World [1997], p. 49).

� Terwijl hij werkzaam was als lid van de Zeventig
heeft ouderling Jack H. Goaslind jr. gesproken over
het verband tussen de begiftiging en zendingswerk:
‘Door de geboden te onderhouden en deze verbon-
den te vervullen, worden we geheiligd, gereinigd en
uit de Geest geboren. Wij worden vaten die waardig
zijn om de Heilige Geest te ontvangen, alsmede de
bijbehorende gaven die voor het welslagen van dit
werk onontbeerlijk zijn’ (De Ster, april 1984, p. 64).

� Ouderling Richard G. Scott heeft het doel van het
tempelaanbevelingsgesprek besproken: ‘Voordat u
de tempel betreedt zult u met uw bisschop en uw
ringpresident een gesprek hebben voor een tempel-
aanbeveling. Wees daarbij eerlijk en duidelijk. Dat
gesprek is geen overhoring, maar een belangrijke
stap waarmee u aangeeft dat u volwassen en
geestelijk genoeg bent om de hoogste verordenin-
gen te ontvangen en de verheffende verbonden
na te komen die u in het huis van de Heer worden
aangeboden. U zult de zegeningen van de tempel
waardig moeten zijn. Iemand die dwaas genoeg is
om de tempel onwaardig te betreden, komt onder
veroordeling’ (De Ster, juli 1999, p. 29.)

� Ouderling David B. Haight heeft verklaard:
‘Wanneer wij de tempelwerker onze aanbeveling
overleggen, bevestigen wij daarmee nogmaals dat
wij waardig zijn om de tempel te betreden’ (De Ster,
juli 1992, p. 11).

Bekering is een reinigingsproces waardoor
wij weer een waardig lid van de kerk worden.

� Er bestaat een duidelijk verband tussen naleving
van de kerkelijke normen en succes in het zen-
dingsveld. Toekomstige zendelingen moeten zich
bekeren van hun zonden, voordat ze het zendings-
veld ingaan.

Bekering is het beginsel dat ten goede komt aan
zendelingen en onderzoekers die geloof in Jezus
Christus oefenen, zich bekeren van hun zonden en
de beginselen en verordeningen van het evangelie
accepteren.

� Ouderling Jeffrey R. Holland heeft aangegeven
hoe belangrijk het is om in te zien dat bekering
van zonden komt door oprecht geloof in Christus:
‘We leren bovenal [uit de ervaring van de Alma de
jonge] dat Christus de kracht is achter alle beke-
ring. (...) Alma was door de leringen van zijn vader
geraakt, maar het is vooral belangrijk dat de profe-
tie die hij zich herinnerde degene was over “de
komst van een zekere Jezus Christus, een Zoon van
God, om voor de zonden der wereld verzoening
te doen” (Alma 36:17). Dat is de naam en dat is
de boodschap die iedereen moet horen. (...) Wat
voor andere gebeden we ook uitspreken, wat voor
behoeften we ook hebben, ze zijn allemaal van die
smeekbede afhankelijk: “O, Jezus, Gij Zone Gods,
wees mij (...) genadig.” En Hij is bereid om die
genade te verlenen. Hij heeft zelfs zijn leven gege-
ven om die te kunnen verlenen.’ (However Long and
Hard the Road [1985], p. 85.)

• Jesaja 1:18

• 1 Johannes 1:5–10

• Mosiah 26:29

• Helaman 14:13

Schrijf de indrukken die je over deze teksten
hebt in je studieschrift.

Relevante teksten
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� Ouderling Glenn L. Pace van de Zeventig heeft
verklaard dat het belangrijk is om onbeleden over-
tredingen af te wikkelen voordat aan een zending
wordt begonnen:

‘De beste raad die ik aan een toekomstige zendeling
kan geven is: houd je aan de kerkelijke normen. De
op een na beste raad is je te bekeren voordat je het
opleidingscentrum voor zendelingen binnengaat.
Zorg dat je eerlijk bent tegen je priesterschapslei-
ders. (...)

‘Er bestaat onder jongeren het idee dat de enige
echte straf voor een ernstige overtreding de pijn en
schande is die ontstaat als de overtreding aan de
bisschop wordt beleden. Dat is nog maar het begin.
De Heilige Geest zal niet onmiddellijk als constante
metgezel terugkeren, nadat men de kamer van de
bisschop is ingewandeld, een zonde heeft beleden
en weer naar buiten is gelopen. Niemand van ons
gelooft in sterfbedbekering. Waarom geloven er dan
zoveel in ‘zendingsbed’-bekering. Het doet er niet
zoveel toe dat een toekomstig zendeling(e) zijn of
haar [lessen] leert (...), iemands ver-
trouwen wint, en alle andere technie-
ken beheerst. Zonder de Geest is dat
alles zonder inhoud. (...) Zonder de
Geest, zul je niet onderwijzen’ (‘Why?’
[toespraak tijdens devotional aan het
Ricks College, 24 september 1991],
pp. 2–4).

� Ouderling Richard G. Scott heeft raad gegeven
aan wie zich volledig heeft bekeerd, maar die zich
schuldig blijft voelen over begane zonden:

‘Als u zich bekeerd heeft van een ernstige overtre-
ding en ten onrechte denkt dat u in het koninkrijk

van God altijd een tweederangs burger zult blijven,
weet dan dat dit niet waar is. De Heiland heeft
gezegd:

‘ “Zie, wie zich van zijn zonden bekeerd heeft, die
ontvangt vergeving, en Ik, de Heer, denk er niet
meer aan.

‘ “Hierdoor zult gij weten of iemand zich van zijn
zonden bekeert — zie, hij zal ze belijden en ze
verzaken” [LV 58:42–43]’ (Liahona, januari 2001,
p. 33).

� President Boyd K.
Packer, waarnemend
president van het
Quorum der Twaalf
Apostelen, heeft de
reinigende kracht
van bekering
omschreven: ‘Het
ontmoedigende
denkbeeld dat het
na één vergissing

(of zelfs een aantal) voor altijd te laat is, komt niet
van de Heer. Hij heeft gezegd dat als wij ons beke-
ren, Hij ons niet alleen onze overtredingen vergeeft,
maar dat Hij ze zal vergeten en Zich onze zonden
niet meer zal herinneren (zie Jesaja 43:25; Hebreeën
8:12; 10:17; Alma 36:19; LV 58:42). Bekering is als
zeep; het kan de zonde wegwassen. Voor het ver-
wijderen van hardnekkiger vuil kan de sterkere
zeeppoeder van de disciplinaire maatregel nodig
zijn, maar de vlekken gaan eruit’ (De Ster, juli 1989,
p. 52).

� President N. Eldon Tanner, voormalig raadgever
in het Eerste Presidium, heeft uitgelegd waarom
zendelingen waardig en rein moeten zijn:
‘Toekomstige zendelingen dienen te beseffen dat

de Heer iemand wil in wie Hij zijn
vertrouwen kan stellen, iemand die in
elk opzicht rein en deugdzaam is om
in het zendingsveld als zijn gezant op
te treden. Als je moeite hebt met de
geboden, ga dan niet op een oproep
in, lieg niet om op zending te gaan,
maar bekeer je en begin je daarop voor

te bereiden. Het is veel beter dat je een jaar later
gaat dan dat je ten onrechte gaat. Wees moedig en
manhaftig, toon karakter en vastberadenheid, zie
de feiten onder ogen, vertel de waarheid, zodat je
je in alle opzichten kunt voorbereiden op wat de
Heer wil dat je doet’ (De Ster, oktober 1976, p. 41).
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DENKWERK

• Waarom is het volgens jou belangrijk om vóór je
zending in de tempel de begiftiging te ontvangen?

• Waarom is het verkeerd te denken dat je nu
kunt zondigen en je later wel kunt bekeren?

• Waarom willen mensen met oprecht geloof in
Jezus Christus zich bekeren van hun zonden?

• Waarom is het volgens jou belangrijk om ern-
stige zonden zowel aan een priesterschapsleider
als de Heer te belijden?

PRAKTIJKWERK

• Leer Leer en Verbonden 58:42–43 en 121:45–46
uit het hoofd.

• Ga na of je waardig bent om op zending te gaan.
Als er iets is wat je dwars zit, bepaal dan wat je
eraan moet doen en ga aan de slag.

• Schrijf in je studieschrift op hoe het volgens jou
komt dat mensen die oprecht in Jezus Christus
geloven zich van hun zonden bekeren, zich laten
dopen en de gave van de Heilige Geest ontvan-
gen. Waarom is het belangrijk dat zendelingen
dit verband goed begrijpen? Waarom moeten zij
helder in deze waarheid kunnen onderwijzen?

AANVULLENDE LEESSTOF

Trouw aan het geloof: evangeliewijzer
• ‘Kuisheid’ (pp. 102–107)

• ‘Bekering van zonden’ (pp. 17–21)

AANTEKENINGEN EN INDRUKKEN
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INLEIDING

Succesrijk zendingswerk hangt grotendeels af van
de bereidheid van de zendeling om de leiding van
de Heilige Geest te zoeken en te volgen. Daarom
moeten zendelingen die goddelijke leiding waardig
zijn. Zij dienen zich open te stellen voor de Geest
van God om met kracht en overtuiging te onder-
wijzen. Doordat zij openstaan voor de leiding van
de Heilige Geest, die ervaren en volgen, kunnen zij
anderen helder in de leerstellingen van de herstelling
onderwijzen en kan de Geest getuigen van de waar-
heid van hun boodschap (zie LV 11:21; 50:13–14).

Het licht van Christus is een bron van inspiratie die
onze hemelse Vader aan al zijn kinderen geeft. Als
je begrijpt hoe het licht van Christus en de Heilige
Geest in zijn werk gaan, zal dat je helpen om Gods
invloed in je leven te herkennen. De invloeden van
het licht van Christus en de Heilige Geest op het
verstand en het hart van allen die de waarheid zoe-
ken, zijn van wezenlijk belang in het bekeringsproces.

BELANGRIJKE LEERSTELLINGEN EN
BEGINSELEN

• Het licht van Christus is een goede invloed in
het leven van alle mensen.

• De Heilige Geest is lid van de Godheid.

• Er zijn veel manieren waarop de Heilige Geest
ons tot zegen kan zijn.

• Een zendeling functioneert het beste als hij
openstaat voor de invloeden van de Geest en
daar gehoor aan geeft.

BEGELEIDENDE TEKSTEN EN
VERKLARINGEN

Het licht van Christus is een goede invloed
in het leven van alle mensen.

� President Boyd K. Packer, waarnemend president
van het Quorum der Twaalf Apostelen, heeft ver-
klaard dat het licht van Christus ‘alles wat goed is’
cultiveert (‘Het licht van Christus’, Liahona, april
2005, p. 10). Ouderling Dallin H. Oaks van het
Quorum der Twaalf Apostelen heeft verklaard: ‘Het
licht van Christus, dat soms de Geest van Christus
of de Geest Gods wordt genoemd, “geeft licht aan
ieder mens die in de wereld komt” (LV 84:46). Dit
is het licht “dat in alle dingen is, dat leven geeft aan
alle dingen” (LV 88:13). De profeet Mormon heeft
onderwezen: “De Geest van Christus wordt aan
ieder mens gegeven, opdat hij goed van kwaad zal
kunnen onderscheiden” (Moroni 7:16; zie ook vs.
19; 2 Nephi 2:5; Helaman 14:31)’ (De Ster, januari
1997, p. 57).

Aangezien aan iedereen het licht van Christus is
gegeven, is het belangrijk dat je de rol van die grote
invloed begrijpt. Wie het licht van Christus volgen,
worden naar Christus geleid, ontwikkelen geloof in
Christus, bekeren zich van hun zonden, en ontvan-
gen de doop en de gave van de Heilige Geest wan-
neer ze lid van De Kerk van Jezus Christus van de
Heiligen der Laatste Dagen worden.

HET GEZELSCHAP VAN DE HEILIGE GEEST
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� ‘Het licht van Christus moet niet verward wor-
den met de Heilige Geest. Het is geen persoon zoals
de Heilige Geest. De invloed van het licht van
Christus leidt mensen tot het ware evangelie, tot
de doop en tot de gave van de Heilige Geest. (Zie
Johannes 12:46; Alma 26:14–15.)’ (Trouw aan het
geloof: evangeliewijzer [2004], p. 96; zie ook Gids bij
de Schriften, ‘Licht, Licht van Christus’, pp. 128–129.)

� President Boyd K. Packer heeft verklaard dat het
licht van Christus ‘een andere bron van inspiratie [is],
die ieder van ons bezit, alle mensen op aarde. Als
we weten dat het licht van Christus er is, begrijpen
we dat iedereen iets in zijn binnenste heeft, waar-
aan we kunnen appelleren als we verlangen de
waarheid te verbreiden. (...)

‘Iedere man, vrouw en kind in elke natie, van elke
gezindte, elk ras — iedereen, waar ze ook leven,
wat ze ook geloven en wat ze ook doen — heeft
het onvergankelijke licht van Christus in zich. In
dit opzicht zijn alle mensen gelijkelijk geschapen.
Het feit dat iedereen het licht van Christus in zich
heeft is het bewijs dat God geen aannemer des
persoons is. (Zie LV 1:35.) Hij behandelt iedereen
gelijk bij die begiftiging met het licht van Christus’
(Liahona, april 2005, pp. 8, 10).

� Ouderling Joseph B. Wirthlin van het Quorum
der Twaalf Apostelen heeft uitgelegd dat het licht

van Christus mensen voorbereidt op de boodschap
en zegeningen van het herstelde evangelie: ‘Die
invloed gaat vooraf aan en bereidt ons voor op
het ontvangen van de Heilige Geest. Het licht van
Christus maakt dat de oprechte ziel “luistert naar
de stem” [LV 84:46] om het ware evangelie en de
ware kerk te vinden, en daardoor de Heilige Geest
te ontvangen’ (Liahona, mei 2003, p. 26).

� President Boyd K. Packer heeft uitgelegd hoe
belangrijk het is dat we begrijpen dat dit licht van
Christus aan alle kinderen van God is gegeven:

‘Hoe meer we van het licht van Christus weten,
des te beter we het leven zullen begrijpen en des te
meer we alle mensen lief zullen hebben. We zullen
een betere leerkracht, zendeling en ouder worden,
en een betere man, vrouw of kind. We zullen meer
respect hebben voor onze broeders en zusters in de
kerk, en voor wie niet geloven en op wie nog niet
de gave van de Heilige Geest is bevestigd. (...)

‘Het is belangrijk voor een leer-
kracht, een zendeling of een
ouder om te weten dat de
Heilige Geest door het licht van
Christus kan werken. Iemand
die in de waarheden van het
evangelie onderwijst, plant niet
iets vreemds of nieuws in een
volwassene of een kind. Maar
de zendeling of leerkracht zoekt

contact met de Geest van Christus die al aanwezig
is. Het evangelie zal iemand bekend in de oren
klinken’ (Liahona, april 2005, pp. 8, 10).

De Heilige Geest is lid van de Godheid.

� Uit de Schriften leren we de functies van de
Heilige Geest in de Godheid. Als lid van de Godheid
voert de Heilige Geest taken uit die zendelingen
goed dienen te begrijpen.

• Johannes 14:26

• 3 Nephi 28:11

• Leer en Verbonden 130:22

Schrijf de indrukken die je over deze teksten
hebt in je studieschrift.

Relevante teksten
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• Moroni 7:16–19

• Leer en Verbonden 84:46–47

• Leer en Verbonden 88:11–13

Schrijf de indrukken die je over deze teksten
hebt in je studieschrift.

Relevante teksten
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� Ouderling Robert D.
Hales van het Quorum der
Twaalf Apostelen heeft
een paar taken van de
Heilige Geest verduide-
lijkt: ‘De Heilige Geest is
het derde lid van de
Godheid, een persoon
van geest. Hij is de
Trooster, de Geest van

God, de Heilige Geest van belofte. Hij getuigt van
Jezus Christus, zijn werk, en het werk van zijn
dienstknechten op aarde. Hij werkt als een reini-
gend instrument om iemand te zuiveren en te hei-
ligen van alle zonden. Hij troost ons en schenkt
onze ziel vrede. Het recht op zijn voortdurende
gezelschap behoort tot de belangrijkste gaven die
we kunnen ontvangen, want door het licht van zijn
influisteringen en zijn reiniging kunnen we worden
teruggeleid in Gods tegenwoordigheid’ (Liahona,
juli 2002, p. 77).

� Ouderling Dallin H. Oaks heeft verklaard dat
manifestaties van de Heilige Geest worden ‘gege-
ven om oprechte zoekers bekend te maken met de
waarheid aangaande de Heer en zijn evangelie’ en
dat ‘die manifestaties er voor iedereen zijn [zie
2 Nephi 26:13]’. Daarna legde hij het verschil uit
tussen het licht van Christus, een manifestatie van
de Heilige Geest en de gave van de Heilige Geest:

‘Het licht van Christus is aan alle mensen gegeven,
zodat zij goed van kwaad kunnen onderscheiden;
manifestaties van de Heilige Geest worden gegeven
om oprechte zoekers naar evangeliewaarheid te lei-
den die hen zal overtuigen om zich te bekeren en
zich te laten dopen.

‘De gave van de Heilige Geest omvat meer. (...)

‘De gave van de Heilige Geest omvat het recht op
voortdurend gezelschap, dat wij ‘zijn Geest altijd
bij [ons] mogen hebben’ (LV 20:77). (...)

‘Voor getrouwe leden van de Kerk van Jezus Christus
behoort het gezelschap van de Heilige Geest zo
vertrouwd te zijn dat wij ervoor moeten oppassen
het niet als vanzelfsprekend aan te nemen. Een
voorbeeld: dat fijne gevoel dat u hebt gehad tijdens
de toespraken en de muziek van deze conferentie is
een bevestigend getuigenis van de Geest, dat onze

getrouwe leden voortdurend ter beschikking staat.
Een lid vroeg me eens waarom hij zo’n fijn gevoel
had over de toespraken en muziek in de avond-
maalsdienst, terwijl een gast die hij voor die dag
had uitgenodigd zo’n gevoel schijnbaar niet had.
Dat is slechts een voorbeeld van het verschil tussen
iemand die de gave van de Heilige Geest heeft en
openstaat voor zijn ingevingen, en iemand die dat
niet heeft’ (De Ster, januari 1997, pp. 57–58).

� Ouderling Bruce R. McConkie, voormalig lid van
het Quorum der Twaalf Apostelen, heeft het verschil
aangegeven tussen de invloed van de Heilige Geest
en de gave van de Heilige Geest: ‘Vóór de doop kan
[iedereen] openbaring van de Heilige Geest ontvan-
gen en zo een getuigenis krijgen van de waarheid
en het goddelijke werk van de Heer op aarde. Na
de doop ontvangen ze de gave van de Heilige Geest
en daarmee krijgen ze het recht op het voortdu-
rende gezelschap van dat lid van de Godheid,
afhankelijk van hun getrouwheid. Het getuigenis
vóór de doop, om een vergelijk te trekken, komt
als een weerlicht in een duistere en stormachtige
nacht, dat het pad verlicht dat pelgrims op aarde,
ver verwijderd van hun hemelse thuis en verdwaald
in de woestijnen en moerassen van de wereld,
moeten volgen als ze willen terugkeren in de god-
delijke tegenwoordigheid. Het gezelschap van de
Heilige Geest dat iemand na de doop ontvangt, is
als de voortdurende zonneschijn van de middag-
zon, die haar licht op het levenspad en op alles
daaromheen laat schijnen.’ (A New Witness for the
Articles of Faith [1985], p. 262.)

Er zijn veel manieren waarop de Heilige
Geest ons tot zegen kan zijn.

� Manifestaties van de Geest komen op velerlei
manieren. Uit de Schriften krijgen we meer begrip
van de invloeden van de Heilige Geest. Van toe-
komstige zendelingen wordt verwacht dat ze de
invloed van de Heilige Geest in hun leven herken-
nen en dat ze het geloof en de moed hebben om die
ingevingen te volgen. De Heer heeft de volgende
opdracht gegeven: ‘Ik wil dat gij in alle heiligheid
des harten doet wat de Geest tot u getuigt’ (LV 46:7).

Ook moeten ze de aard en de fundamentele taken
van de Heilige Geest aan onderzoekers kunnen
uitleggen.
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� ‘Geen aardse leerkracht, hoe goed opgeleid of
ervaren ook, kan de zegeningen van een getuigenis
en bekering aan een ander geven. Dat is de taak van
de Heilige Geest. Mensen leren de waarheid van
het evangelie door de macht van de Heilige Geest
kennen’ (Onderwijzen — geen grotere roeping [1999],
p. 41).

� Je dient de volgende belangrijke beginselen over
de invloed van de Heilige Geest te begrijpen:

1. We kunnen geestelijke indrukken krijgen.

• Zie Romeinen 15:13.

• Zie Alma 32:28.

• Zie Leer en Verbonden 9:8–9.

• ‘Hoewel we de ingevingen van
de Geest vaak omschrijven als
een stem, voelen we die stem
meer dan we hem horen. En
hoewel we vaak spreken over
‘luisteren’ naar de influisteringen
van de Heilige Geest, zeggen we
na een ingeving van de Geest vaak: ‘Ik kreeg
het gevoel dat ...’. De Heer noemt dit beginsel
in zijn raad aan Oliver Cowdery in afdeling 9
van de Leer en Verbonden. (...) Deze raad
wordt echter soms verkeerd begrepen.
Sommige leden van de kerk raken in verwar-
ring na deze passage te hebben gelezen. Ze
denken dat ze nooit een ingeving van de
Heilige Geest hebben gehad, omdat ze nooit

een brandend gevoel in hun boezem hebben
ervaren. Let echter op de laatste zinsnede in
Leer en Verbonden 9:8: ‘Bijgevolg zult u voe-
len dat het juist is.’ Het branden waar in deze
tekst over gesproken wordt, duidt op een
geruststellend, sereen gevoel, niet noodzakelij-
kerwijs op een warm, brandend gevoel. Door
de wil van de Heer te blijven zoeken en te
blijven doen, zult u zich de invloed van de
Heilige Geest in uw leven bewust worden’
(Trouw aan het geloof, p. 123).

• Toen hij lid van de Zeventig was, heeft ouder-
ling L. Lionel Kendrick uitgelegd hoe de Geest
zowel het verstand als het hart beïnvloedt:
‘Persoonlijke openbaring wordt zowel in het
verstand als in het hart ontvangen. Deze
indrukken doen zich voor als gedachten in het
verstand en gevoelens in het hart. Ouderling
Boyd K. Packer heeft uitgelegd: “Deze leiding
komt dan in de vorm van gedachten, gevoe-
lens, indrukken en ingevingen” (‘Openbaring
in een veranderende wereld’, De Ster, januari
1990, p. 15). Soms zal de Geest verstand en
hart tegelijk aanraken. Als zowel je hoofd als
je hart dezelfde impressie krijgen, weet je dat
je een persoonlijke openbaring krijgt. De
Heiland heeft Hyrum Smith deze aanwijzing
gegeven: “Ik zal u van mijn Geest meedelen,
die uw verstand zal verlichten, die uw ziel met
vreugde zal vervullen” (LV 11:13)’ (‘Personal
Revelation’, Brigham Young University
1996–1997 Speeches [1997], p. 256).

• President Boyd K. Packer heeft uitgelegd hoe
onze geest mededelingen uit goddelijk bronnen

krijgt: ‘De Heilige Geest communiceert
meestal niet met ons door fysieke zin-
tuigen, maar door onze geest. Deze lei-
ding komt dan in de vorm van
gedachten, gevoelens, indrukken en
ingevingen. Het is niet altijd gemakke-
lijk om inspiratie te beschrijven. In de
Schriften lezen wij dat we geestelijk

overgebrachte woorden niet zozeer horen maar
“voelen”, en dat we dan niet met stoffelijke
ogen zien, maar met geestelijke (zie 1 Nephi
17:45)’ (De Ster, januari 1990, p. 13).

2. We kunnen een vredig gevoel krijgen.

• Zie Genesis 41:16.

• Zie Leer en Verbonden 6:22–23.

• Johannes 14:26

• Johannes 15:26

• Johannes 16:13

• Galaten 5:22–23

• 1 Nephi 4:6

• 2 Nephi 31:17–18

• 2 Nephi 32:5, 8

• 2 Nephi 33:1

• Alma 21:16

• Moroni 10:5

Schrijf de indrukken die je over deze teksten
hebt in je studieschrift.

Relevante teksten
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• ‘De Heilige Geest wordt vaak de Trooster
genoemd. (Zie Johannes 14:26; LV 39:6.) Hij
openbaart de wil van God aan u door “vrede in
uw gemoed” te schenken (LV 6:23). Er is geen
wereldse invloed of valse lering die de vrede die
Hij u schenkt, kan nabootsen. Het is de vrede
die de Heiland aan zijn discipelen beloofde,
toen Hij hun zei dat Hij de Trooster zou sturen:
“Vrede laat Ik u, mijn vrede geef Ik u; niet
gelijk de wereld die geeft, geef Ik hem u.
Uw hart worde niet ontroerd of versaagd”
(Johannes 14:27)’ (Trouw aan het geloof, p. 124).

• Ouderling Dallin H. Oaks van het Quorum der
Twaalf Apostelen heeft de gevoelens omschre-
ven die samenhangen met een branden in de
boezem: ‘Wat betekent “in uw boezem doen
branden”? Is het bijvoorbeeld calorische warmte
die vrijkomt bij verbranding? Als dat het is,
heb ik nog nooit een brandend gevoel in mijn
boezem gehad. Het woord “branden” in deze
tekst staat voor een gevoel van troost en kalmte.
Dat is het getuigenis dat velen ontvangen.
Dat is de manier waarop openbaring werkt’
(‘Onderrichten en leren door de Geest’, De Ster,
mei 1999, p. 22).

• Ouderling Robert K. Dellenbach van de
Zeventig heeft verklaard hoe gemoedsrust ons
tot zegen kan zijn: ‘Naarmate wij
oprecht tot de Heer bidden en
vertrouwen op zijn goddelijke
influisteringen zal de stille,
zachte stem tot ons komen (zie
Helaman 5:30). We zullen een
vredig gevoel ontvangen en
weten dat God onze gebeden verhoort. Denk
aan de gemoedsrust die Oliver kreeg [zie LV
6:23]. Deze geestelijke sintels kunnen opvlam-
men tot een vurig getuigenis (zie Helaman
5:45)’ (De Ster, januari 1991, p. 22).

3. Wij kunnen de stille, zachte stem horen.

• Zie 1 Koningen 19:9–12.

• Zie Helaman 5:30.

• President Boyd K.
Packer heeft over de
stem van de Geest
gezegd: ‘De stem van
de Geest is stil en
zacht — een stem die
eerder gevoeld wordt
dan gehoord. Het is
een geestelijke stem
die in uw geest komt

als een gedachte in uw hart’ (De Ster, juli
2000, p. 10).

• Ouderling Henry B. Eyring van het Quorum
der Twaalf Apostelen heeft aangegeven dat we
antwoord krijgen als we meer dan al het andere
Gods wil willen weten: ‘Mijn gebeden zijn ook
beantwoord. Deze antwoorden waren uiter-
mate duidelijk toen mijn wil volkomen werd
overschaduwd door een overweldigend ver-
langen om te weten wat de wil van God was.
Toen kreeg ik het antwoord van onze liefde-
volle hemelse Vader, door de stille zachte
stem die in mijn hart werd gegrift’ (De Ster,
januari 2001, p. 100).

• President Ezra Taft Benson heeft gesproken
over wat de gave van de Heilige Geest voor ons
zal doen: ‘De Heilige Geest zal je helpen het

goede te kiezen. De Heilige Geest zal
je beschermen tegen het kwaad. Hij
fluistert je met een stille, zachte stem
in het goede te doen. Als je goed doet,
zul je je goed voelen, en dat is de
Heilige Geest die tot je spreekt. De
Heilige Geest is een geweldige vriend.

Hij staat altijd klaar om je te helpen’ (De Ster,
juli 1989, p. 76).

4. We kunnen nieuwe ideeën krijgen.

• Zie Leer en Verbonden 8:2.

• De profeet Joseph Smith heeft verklaard hoe de
geest van openbaring ons tot nieuwe ideeën
kan brengen: ‘Het kan nuttig zijn de eerste
aanwijzing van de geest van openbaring op te
merken; bijvoorbeeld wanneer u voelt dat pure
intelligentie u toevloeit, kunt u plotselinge
invallen krijgen. Als u dat opmerkt, kan het
zijn dat u het diezelfde dag of spoedig daarna
ziet gebeuren; (d.w.z.) de zaken die u door
de Geest van God werden ingegeven, zullen
gebeuren; en door de Geest van God te onder-
kennen en te begrijpen, groeit u in het beginsel
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‘Als je goed doet,
zul je je goed voelen,
en dat is de Heilige

Geest die tot je spreekt.’ 



openbaring, totdat u volmaakt wordt in
Christus Jezus’ (Teachings of the Prophet Joseph
Smith, samengesteld door Joseph Fielding
Smith [1976], p. 151).

5. We moeten niet vergeten dat geestelijke
manifestaties heilig zijn.

• Zie Alma 12:9.

• President Boyd K. Packer heeft opgeroepen tot
voorzichtigheid met geestelijke manifestaties,
daar ze een heilig karakter hebben:

‘Dromen, visioenen en verschijningen zijn
niet ongewoon in de kerk en maken deel uit
van alles wat de Heer in deze bedeling heeft
geopenbaard.

‘Het zou kunnen dat jou zo’n geweldige
geestelijke ervaring ten deel valt. Ik ben erach-
ter gekomen dat deze ervaringen persoonlijk
en privé zijn. Overweeg ze in je hart en praat
er niet lichtzinnig over [zie Alma 12:9]’ (‘The
Great Plan of Happiness and Personal Revelation’
[haardvuuravond van CES voor jongvolwasse-
nen, 7 november 1993], pp. 7–8).

6. De Heer geeft ons op zijn tijd openbaring.

• Zie Jesaja 55:8–9.

• Zie Moroni 7:2.

• Zie Leer en Verbonden 88:68.

• Ouderling Dallin H. Oaks van het Quorum
der Twaalf Apostelen heeft geschreven over de
timing van de Heer bij inspiratie: ‘We moeten
beseffen dat de Heer op zijn eigen tijd en wijze
tot ons spreekt door de Geest. Veel mensen
begrijpen dit beginsel niet. Ze denken dat ze
de Heer kunnen vragen wanneer zij er klaar
voor zijn en het hen uitkomt en dat Hij dan
onmiddellijk zal reageren op de manier die zij
voorschrijven. Zo gaat het niet met openbaring’
(De Ster, mei 1999, p. 21).

• Ouderling Neal A. Maxwell, voormalig lid
van het Quorum der Twaalf Apostelen, heeft
aangegeven hoe belangrijk het is om ons te
onderwerpen aan de timing van de Heer wan-
neer we antwoord op onze gebeden en andere
rechtschapen verlangens willen: ‘Daar de Heer
een volk wil dat is “beproefd in alle dingen”
(LV 136:31), waarin zullen we dan precies
beproefd worden? Hij zegt tegen ons: “Ik
beproef het geloof en het geduld van mijn

volk” (zie Mosiah 23:21). Laten wij, daar ons
geloof in de timing van de Heer beproefd
kan worden, leren niet alleen maar “uw wil
geschiede” te zeggen, maar er geduldig aan
toe te voegen: “Uw timing geschiede”’ (De
Ster, juli 2001, p. 73).

7. Wij moeten niet in alle zaken openbaring
verwachten.

• Zie Jakobus 4:3.

• Zie Leer en Verbonden 58:26–29.

• Ouderling Dallin H. Oaks heeft gewaarschuwd:
‘Openbaringen van God — de leringen en
instructies van de Geest — komen niet continu.
We geloven in ononderbroken openbaring,
maar niet in onophoudelijke openbaring.
Vaak laat de Heer het aan onszelf over om
oplossingen te vinden zonder de influisterin-
gen en uitdrukkelijke leiding van de Geest.
Dat is een van de ervaringen die we in het
sterfelijk leven moeten opdoen. Gelukkig waakt
de Heiland altijd over ons en als ons oordeel
tot ongeoorloofde daden leidt en we naar de
stille zachte stem luisteren, dan zal de Heer
ons tegenhouden door de ingevingen van de
Heilige Geest’ (zie De Ster, mei 1999, p. 23).

• Ouderling Oaks raadde ons ook af om in alle
zaken openbaring te verwachten: ‘De Geest
van de Heer geeft ons ook geen openbaring
in onbelangrijke zaken. Ik hoorde eens in een
getuigenisdienst een jonge vrouw de geeste-
lijke instelling van haar man ophemelen,
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omdat hij elke vraag die hij had aan de Heer
voorlegde. Zij zei dat wanneer hij met haar ging
winkelen hij zelfs geen keuze tussen twee soor-
ten ingeblikte groenten maakte, zonder daar
eerst een gebedszaak van te maken. Volgens mij
is dat niet juist. Naar mijn mening verwacht
de Heer van ons dat wij de intelligentie en
ervaringen die Hij ons heeft geschonken,
gebruiken om zelf dit soort keuzes te maken’
(‘Openbaring’, De Ster, december 1983, p. 41).

Een zendeling functioneert het beste als hij
openstaat voor de invloeden van de Geest
en daar gehoor aan geeft. 

� De zendeling onderwijst de onderzoeker in de
herstelde evangeliewaarheden, maar de invloed van
de Geest is het krachtigste element in iemands beke-
ring tot het herstelde evangelie. Daarom is het van
cruciaal belang om open te staan voor de Geest en
te leren de ontvangen indrukken te volgen. Ons
begrip van de rol van de Geest zal toenemen als
we leren gehoor te geven aan die ingevingen.

� Ouderling M. Russell Ballard van het Quorum
der Twaalf Apostelen heeft de invloed van de Geest
bij bekering besproken: ‘In de oplei-
dingscentra voor zendelingen leren wij
de zendelingen geloof te hebben in de
Heer Jezus Christus. Hun wordt geleerd
een oprechte, liefdevolle en zorgzame
relatie op te bouwen met de mensen
met wie zij in contact komen. Zij leren
met begrip te luisteren, zich open te
stellen voor de interesses en zorgen van de mensen
die zij lesgeven. Zij behoren erachter te komen wat
die mensen denken en voelen, zodat zij, tijdens
de lessen, misvattingen kunnen uitleggen, twijfels
wegnemen, bezwaren uit de weg ruimen en aan-
moediging verschaffen. De warme, oprechte geest
van de zendelingen is van wezenlijk belang om de
niet-leden de Geest des Heren te doen voelen en

herkennen, omdat de Geest de macht is die tot
bekering leidt’ (De Ster, januari 1989, p. 24).

� Ouderling Gene R. Cook van de Zeventig heeft
verklaard dat ons getuigenis de Geest nodigt:
‘Getuig vaak wanneer u lesgeeft. Dat zou wel eens
belangrijker kunnen zijn dan waarin u onderwijst.
Getuig in de naam van de Heer dat waarin u onder-
wijst waar is. Als u dat doet, zal dat de Geest nodi-
gen’ (Raising Up a Family to the Lord [1993], p. 49).

� President Boyd K.
Packer heeft gesproken
over een belangrijke les
die hij leerde toen hij in
het zendingsveld was:

‘Ik heb als zendingspresi-
dent een belangrijke les
geleerd. Ik was ook alge-
meen autoriteit. Ik had al
verschillende malen de

ingeving gekregen om, ter bevordering van het werk,
een van mijn raadgevers te ontheffen. Ik had erover
gebeden en was het er eigenlijk wel over eens dat
dat was wat er moest gebeuren. Maar ik deed het
niet. Ik was bang dat ik hem tegen het hoofd zou
stoten, omdat hij de kerk lang gediend had.

‘De Geest onttrok zich aan mij. Ik kreeg geen inspi-
ratie over wie ik in zijn plaats moest roepen als ik
hem onthief. Dat ging zo enkele weken door. Mijn
gebeden leken niet verder te komen dan de kamer
waarin ik ze opzond. Ik probeerde het werk anders
in te delen, maar dat leverde niets op. Ten slotte
deed ik wat de Geest mij had opgedragen. Ik kreeg
onmiddellijk mijn gave terug. En wat was het een
genot om die gave weer te bezitten! U weet dat,

want u hebt die — de gave van de
Heilige Geest. En die broeder was in
het geheel niet beledigd, hij werd
zelfs zeer gezegend, en onmiddellijk
daarna bloeide het werk op’ (‘That All
May Be Edified’ [1982], p. 341).

� President Marion G. Romney,
voormalig raadgever in het Eerste

Presidium, onderstreepte dat het belangrijk is om
gehoor te geven aan de ingevingen van de Heer:
‘Als iemand te weten komt wat de raad van de Heer
is en zich aan die raad houdt, komt hij ontegen-
zeggelijk steeds meer onder invloed van de Geest te
staan. Uit de geschiedenis van de mens blijkt duide-
lijk dat wie de raad van God negeert in de problemen
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• 2 Nephi 33:1

• Leer en Verbonden 43:15–16

• Leer en Verbonden 50:21–22

Schrijf de indrukken die je over deze teksten
hebt in je studieschrift.

Relevante teksten
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De invloed van de
Geest is het krachtigste

element in iemands
bekering tot het her-

stelde evangelie.



komen’ (‘Seek Not to Counsel the Lord’, Ensign,
augustus 1985, p. 2).

DENKWERK

• Op welke manieren heeft de Geest van de Heer
jou geïnspireerd?

• Wat kun je doen om de invloed van de Geest in
je werk te hebben? Hoe heeft jouw goede levens-
wijze invloed op de geestelijke ervaringen van
anderen?

• Hoe kun je meer openstaan voor de Geest?

PRAKTIJKWERK

• Stel vast hoe je veranderingen in je leven kunt
aanbrengen om meer open te staan voor de Geest.

• Kies een tijd en plaats waarop je alleen kunt zijn.
Misschien wil je vasten. Spreek een gebed uit en
vraag je hemelse Vader wat Hij vindt dat je moet
doen om een van zijn zendelingen te kunnen
worden. Schenk na je gebed aandacht aan de
gedachten en gevoelens die tot je komen. Noteer
je indrukken in je dagboek. Dit kan een goed
moment zijn om met je zendingsdagboek te
beginnen.

• Noteer je indrukken en inzichten over de teksten
die je bestudeert in je studieschrift.

• Lees je patriarchale zegen met een gebed in je
hart. Let daarbij op raad en indrukken die voor
je zending van belang kunnen zijn. (Als je nog
geen patriarchale zegen hebt ontvangen, over-
weeg die dan te gaan halen.)

• Bereid een toespraak voor over het onderwerp:
‘Waarom het belangrijk is dat een zendeling zich
door de Geest laat leiden.’ Houd je toespraak
voor je familie of een goede vriend.

• Lees de teksten in de linkerkolom in het onder-
staande schema. Noteer in de rechterkolom kort
naar aanleiding van de tekst hoe de Heilige Geest
ons kan beïnvloeden. Je kunt deze teksten ook
‘schakelen’ in je schriften door de eerste tekst
naar de tweede te laten verwijzen, de tweede naar
de derde enzovoorts, en dan de laatste weer naar
de eerste te laten verwijzen.

AANVULLENDE LEESSTOF

Trouw aan het geloof: evangeliewijzer
• ‘Heilige Geest’ (pp. 72–75)

• ‘Gebed’ (pp. 45–50)

• ‘Openbaring’ (pp. 119–124)
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Johannes 14:26

Johannes 15:26

Johannes 16:13

Galaten 5:22–23

Mosiah 5:2

LV 6:14–15

LV 6:22–23

LV 8:2–3

LV 9:8–9

LV 11:12–13

LV 50:17–23

Manieren waarop de Heilige Geest ons kan beïnvloeden



AANTEKENINGEN EN INDRUKKEN
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INLEIDING

Zendelingen worden geroepen om met de macht
en het gezag van God in het herstelde evangelie te
onderwijzen. ‘Daarom stel Ik, de Heer, u deze vraag:
Waartoe zijt gij geordend? Om mijn evangelie te
prediken door de Geest’ (LV 50:13–14; cursivering
toegevoegd). Over het belang van doeltreffend
evangelieonderwijs heeft ouderling Dallin H. Oaks
van het Quorum der Twaalf Apostelen
verklaard: ‘Ieder lid van De Kerk van
Jezus Christus van de Heiligen der
Laatste Dagen is of wordt leerkracht’
en ‘wij zijn zijn dienstknechten, met
de heilige plicht om in het evangelie
van Jezus Christus te onderwijzen, de
grootste boodschap aller tijden. We
hebben meer leerkrachten nodig die zich kunnen
meten met die boodschap’ (De Ster, januari 2000,
pp. 94, 98).

De profeet Joseph Smith heeft verklaard: ‘Zonder
openbaring is er geen heil; niemand kan zonder
openbaring het werk Gods bedienen’ (History of the
Church, deel 3, p. 389). President Brigham Young
heeft ook nadrukkelijk gesteld dat het evangelie niet
zonder de Geest gepredikt kan worden: ‘Als één
persoon alle talenten, tact, wijsheid en spitsvon-
digheid van de wereld had gehad en hij was met
het Boek van Mormon naar mij toegestuurd en hij
had op welsprekende wereldse wijze over de waar-
heid ervan verteld en getracht het door kennis en
wereldse wijsheid te bewijzen, dan was dat voor mij
als rook geweest die opstijgt om meteen weer te
verdwijnen. Maar toen ik een man zonder leuke
babbel of talent voor spreken in het openbaar zag,

die alleen kon zeggen: “Door de kracht van de
Heilige Geest weet ik dat het Boek van Mormon
waar is, dat Joseph Smith een profeet van de Heer
is”, werd mijn begrip door de invloed van de
Heilige Geest verlicht, en zag ik licht, heerlijkheid
en onsterfelijkheid voor me. Ik was erdoor omge-
ven, ervan vervuld, en ik wist dat het getuigenis
van die man waar was.’ (Journal of Discourses, deel
1, p. 90.)

Als dienstknecht van de Heer moet
je leren het evangelie bedienen, wat
inhoudt dat je met de Geest onderwijst.
Dat sluit in dat je onderwijsvaardig-
heden en -beginselen leert die jou en
je onderzoekers toestaan de invloed
van de Geest te voelen. De Heer weet
wat ieder persoon dient te leren. Als

je helder en met de Geest in correcte leerstellingen
en beginselen onderwijst, zal de boodschap zijn
weg naar het hart vinden. Geïnspireerd onderwijs
zal een gevoelige snaar raken in de ziel en leiden
tot bekering en aanname van de eerste beginselen
en verordeningen van het herstelde evangelie.

BELANGRIJKE LEERSTELLINGEN EN
BEGINSELEN

• Alleen als je voorbereid bent en waardig leeft,
kun je met de Geest onderwijzen.

• Zendelingen kunnen de Heilige Geest uitnodigen
bij hun onderwijs.

• Zendelingen gebruiken opbouwende onderwijs-
methoden.

LESGEVEN MET DE GEEST
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Hoofdstuk 4

De bergrede, Harry Anderson

‘Wij zijn zijn dienst-
knechten, met de heilige
plicht om in het evan-

gelie van Jezus Christus
te onderwijzen.’



BEGELEIDENDE TEKSTEN EN
VERKLARINGEN

Alleen als je voorbereid bent en waardig
leeft, kun je met de Geest onderwijzen.

� De Heer zal voorbereide
en waardige zendelingen
zegenen met zijn Geest.
President Joseph F. Smith
heeft verklaard: ‘Iedere
zendeling moet zijn best
doen om een deel van de
dag te besteden aan studie
en meditatie van de begin-
selen van het evangelie en

de theologie van de kerk. Hij moet lezen, overden-
ken en bidden. (...) Hij moet rijk voorzien zijn van
gedachten die het uiten waard zijn, waard om te
worden gehoord, waard om onthouden te worden;
dan zal de geest van inspiratie de waarheden ver-
kondigen waaraan zijn toehoorders behoefte hebben,
en zijn woorden gezag verlenen’ (Gospel Doctrine,
5e uitgave [1939], p. 363).

� ‘Eén doel van de Geest is de “waarheid (...) open-
baren (...) van alle dingen” (Moroni 10:4–5). Alleen
door de invloed van de Geest kan evangelieonder-
wijs stichtend en inspirerend zijn.

‘Het is uw voorrecht om als evangelieleerkracht het
instrument te zijn dat de Heilige Geest kan gebrui-
ken om te onderwijzen, getuigen, troosten en
inspireren. (...)

‘Als u zich geestelijk hebt voorbereid, zal de Heilige
Geest u helpen inzien wat u bij uw onderwijs moet
doen en zeggen. U kunt uzelf voorbereiden door
vaak te bidden, de Schriften te bestuderen, het
evangelie na te leven en nederig te zijn’ (Trouw
aan het geloof: evangeliewijzer [2004], p. 169).

� Ouderling David B. Haight, voormalig lid van
het Quorum der Twaalf Apostelen, heeft verklaard:
‘Onze zendelingen onderwijzen en getuigen met
de Geest. Maar ze moeten daarvoor zijn afgestemd
op de Heer. Hopen op de Geest is niet voldoende.
Bidden is niet voldoende. Zendelingen moeten doen
wat de Heer van hen eist: de geboden naleven, rein
zijn, deugdzaam zijn in daden en gedachten. “De
Heer heeft gezegd dat Hij niet in onheilige tempels
woont.” (Alma 34:36)’ (De Ster, april 1978, p. 91.)

� President James E. Faust, raadgever in het Eerste
Presidium, vergeleek ons contact met de Geest met
het signaal van een mobiele telefoon:

‘Tegenwoordig [worden er] mobiele telefoons voor
communicatie gebruikt. Af en toe komen we op
een plek waar we geen signaal kunnen ontvangen.
Dat kan gebeuren als we ons in een tunnel of een
dal bevinden, of als er andere storingen zijn.

‘En dat geldt ook voor goddelijke communicatie.
De stille, zachte stem is wel stil en zacht, maar bij-
zonder krachtig. Het is een stem ‘wier fluistering
door alle dingen gaat, en ze doordringt’ [LV 85:6].
(...) Misschien is er iets in ons leven dat ons ervan
weerhoudt om de boodschap te horen, omdat we
‘gevoelloos’ zijn geworden [zie 1 Nephi 17:45]. We
bevinden ons soms geestelijk op dode punten waar
we geen ontvangst hebben — plekken en situaties
waar de goddelijke boodschappen niet ontvangen
kunnen worden. Dergelijke dode punten zijn boos-
heid, pornografie, overtreding, zelfzucht en andere
situaties die de Geest niet welgevallig zijn’
(Liahona, mei 2004, p. 67).

� Ouderling Dallin H. Oaks heeft uitgelegd wat we
kunnen doen om ontvankelijk voor de Geest te zijn:

‘De beste manier om de Geest van openbaring bij
ons te hebben, is door te luisteren naar de woorden
die onder invloed van de Heilige Geest gesproken
worden. Met andere woorden: we verkrijgen de
Geest door de Schriften te bestuderen of naar de
toespraken van geïnspireerde leiders te luisteren
(...) en die te bestuderen. (...)

‘Als we ons toe willen wijden aan het werk van de
Heer, moeten we hard werken aan onze voorberei-
ding’ (‘Onderrichten en leren door de Geest’, De
Ster, mei 1999, p. 18).

� Ouderling Henry B. Eyring van het Quorum der
Twaalf Apostelen heeft benadrukt dat bidden een
goed middel is om het gezelschap van de Geest te
nodigen: ‘Evenals overdenking van de Schriften de

• Alma 5:46

• Alma 8:10

• Alma 17:2–3

• Leer en Verbonden 11:21–22

• Leer en Verbonden 84:85

Schrijf de indrukken die je over deze teksten
hebt in je studieschrift.

Relevante teksten
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Heilige Geest nodigt, geldt dat ook voor smeking in
gebed. Als we er niet in gebed om vragen, zal Hij
zelden komen, en zonder ons verzoek zal Hij niet
bij ons blijven. ‘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).
Hartgrondige, voortdurende smeking om het gezel-
schap van de Heilige Geest, met de oprechte bedoe-
ling om de kinderen van onze Vader te voeden, is
ons en de mensen die we liefhebben en dienen
zeker tot zegen’ (De Ster, januari 1998, p. 86).

� Ouderling Dallin H. Oaks beantwoordde de vraag
wat we kunnen doen als we niet het gevoel hebben
dat de Geest ons woorden ingeeft: ‘We dienen ons
zorgvuldig voor te bereiden op die momenten dat
ons geen specifieke woorden worden ingegeven.
Uit ervaring weet ik dat het vaak aan ons zelf wordt
overgelaten om de evangeliewaarheden die we heb-
ben bestudeerd en het getuigenis dat we hebben
gekregen, onder woorden te brengen. De Heer geeft
ons niet bij elke handeling of gesprek leiding, van-
daar dat we er altijd op bedacht moeten zijn om
naar ons beste inzicht te handelen. Doen we dat dan
groeien we aan de ene kant in geloof en geestelijke
instelling en aan de andere kant in ervaring’
(‘Teaching by the Spirit’ [toespraak gehouden aan
het Provo Missionary Training Center, 21 juni
1988], p. 7).

Zendelingen kunnen de Heilige Geest
uitnodigen bij hun onderwijs.

� Ouderling Gene R. Cook van de Zeventig heeft
verklaard: ‘Jij, de leraar, moet al het mogelijke doen
om het hart van mensen te openen, zodat
de Geest zijn werk kan doen’ (De Ster,
januari 1988, p. 32). Zendelingen
moeten leren de Geest op allerlei
manieren deelgenoot te maken van
hun onderwijs, bijvoorbeeld door de Schriften te
gebruiken en getuigenis te geven. Ouderling M.

Russell Ballard van het Quorum der Twaalf Apostelen
heeft uitgelegd: ‘Als de Geest het hart raakt, veran-
dert het. Als mensen (...) de Geest met zich voelen
werken, of wanneer zij in hun leven het bewijs zien
van de liefde en barmhartigheid van de Heer, worden
zij opgebouwd, geestelijk versterkt, en neemt hun
geloof in Hem toe’ (Liahona, januari 2001, p. 89).

� President Gordon B. Hinckley heeft verklaard hoe
we met de Geest kunnen onderwijzen: ‘We moeten
onszelf en onze mensen sterk maken en ervoor zor-
gen dat onze leerkrachten uit hun hart spreken in
plaats van uit hun boeken, zodat zij uiting kunnen
geven aan hun liefde voor de Heer en zijn kostbare
werk. Dan zal het vuur ook in het hart van de leer-
lingen gaan branden’ (Gordon B. Hinckley, Teachings
of Gordon B. Hinckley, pp. 619–620).

� Ouderling Richard G. Scott van het Quorum der
Twaalf Apostelen heeft verklaard: ‘De zendelingen
wordt geleerd hun verstand en hun hart te vullen
met de fundamentele leerstellingen, met bijbeho-
rende schriftuurplaatsen, en met relevante ervarin-
gen uit hun eigen leven. Uit die verworven kennis
putten ze wanneer ze door de Geest proberen vast
te stellen wat de behoeften van een onderzoeker of
een gezin zijn’ (‘Onderwijzen uit het hart’, Liahona,
juni 2004, p. 8).

� Ouderling Henry B. Eyring heeft nadruk gelegd
op de rol van de Heilige Geest bij het onderwijs aan
onderzoekers in bepaalde waarheden: ‘De Heilige
Geest zal ieder van ons op verschillende manieren
aanraken. Maar ik beloof u dat wanneer [onderzoe-
kers en zendelingen] nadenken en bidden over de
boodschappen in het Boek van Mormon de Heilige

Geest zal getuigen van de Heiland. Zij
zullen zich Hem herinneren en de
Heilige Geest kan in de loop van de
tijd hun metgezel worden. Zij zullen
zich de waarheid herinneren. Hij zal de

beweegredenen van mensen aan [de zendelingen]
openbaren’ (The Book of Mormon [toespraak

• Alma 5:45–46

• Leer en Verbonden 84:62

• Leer en Verbonden 100:7–8

Schrijf de indrukken die je over deze teksten
hebt in je studieschrift.

Relevante teksten
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uitgesproken voor nieuwe zendingspresidenten,
25 juni 2003], p. 6).

� Ouderling L. Tom Perry van het Quorum der
Twaalf Apostelen heeft een aantal voorwaarden
opgenoemd om met de Geest te kunnen lesgeven:
‘Ons onderwijs zal doeltreffend zijn als
we ons er nederig met gebed en studie
op voorbereiden. Dan zullen we hulp
krijgen van de Geest bij de verkondi-
ging van het woord, op een manier
die consistent en in harmonie is met
wat de Heer ons wil laten onderwijzen’
(Ensign, mei 1999, p. 8).

� President Boyd K. Packer, waarnemend president
van het Quorum der Twaalf Apostelen, heeft
geschreven over een les die hij heeft geleerd toen
hij zendingspresident was. Hij schreef dat zijn zen-
dingsgebied niet de verwachte groei doormaakte.
Hij wist niet wat er moest veranderen. In een
getuigenisdienst op een zoneconferentie hoorde
hij het getuigenis van een bange, nieuwe zende-
ling. President Packer herinnerde zich:

‘De getuigenissen die we van alle andere zendelin-
gen hadden gehoord, gingen ongeveer zo: “Ik ben
dankbaar dat ik een zending mag vervullen. Ik leer
er veel van. Ik heb een fijne collega. Ik leer veel van
hem. Ik ben dankbaar voor mijn ouders. We maak-
ten afgelopen week iets interessants mee. We gingen
langs de deuren toen...” Waarna de zendeling op een
ervaring inging. De afronding van zijn getuigenis
klonk ongeveer zo: “Ik ben dankbaar dat ik op zen-
ding ben. Ik heb een getuigenis van het evangelie.”
En dan besloot hij “in de naam van Jezus Christus.
Amen.”

‘Maar die jonge zendeling was op de een of andere
manier anders. Hij wilde geen seconde te lang voor
ons staan, en zei, gehaast en bang, eenvoudigweg:
“Ik weet dat God leeft. Ik weet dat Jezus de Christus
is. Ik weet dat een profeet van God de kerk leidt. In
de naam van Jezus Christus. Amen.”

‘Dat was een getuigenis. Het was niet alleen een
verhaal of een uiting van dankbaarheid. Het was
een verklaring, een getuigenis!

‘De meeste zendelingen zeiden “Ik heb een getui-
genis”, maar gaven dat getuigenis niet. Deze jonge
zendeling gaf met erg weinig woorden zijn getuige-
nis — het was direct, eenvoudig en krachtig.

‘Toen wist ik wat er mis was in onze zending. We
vertelden verhalen, spraken onze dankbaarheid uit,

gaven toe dat we een getuigenis hadden, maar we
spraken dat getuigenis niet uit’ (Teach Ye Diligently
[1975], p. 275).

� ‘Uw getuigenis komt het best tot zijn recht als u
kort en oprecht uw gevoelens voor de Heiland, zijn

leringen, en de herstelling verwoordt.
Bid om leiding. De Geest zal u laten
weten hoe u de gevoelens in uw hart
onder woorden kan brengen’ (Trouw
aan het geloof, p. 63).

� President Gordon B. Hinckley heeft
het belang aangegeven van een getui-
genis in het bekeringsproces: ‘Een

eigen getuigenis is de factor die de mens een
ommekeer in het leven laat maken bij zijn toetre-
ding tot deze kerk’ (De Ster, juli 1998, p. 78).

� President Hinckley heeft de kracht van het getui-
genis van een zendeling besproken: ‘[Een getuige-
nis] is niet te verloochenen. Tegenstanders kunnen
eindeloos schriftteksten aanhalen en leerstellingen
beargumenteren. Ze kunnen slim en overtuigend
zijn. Maar iemand die ‘ik weet het’ zegt, daar is geen
argument tegen. Misschien is er geen aanvaarding,
maar wie kan de zachte stem verloochenen of ont-
kennen die in de ziel met persoonlijke overtuiging
spreekt?’ (De Ster, juli 1998, p. 78.)

Zendelingen gebruiken opbouwende
onderwijsmethoden.

� Lesgeven met de
Geest vergt dat we
ons op de hoogte
stellen van de
belangrijke onder-
wijsmethoden, zodat
de Geest in ons
onderwijs kan zijn.

Lesgeven met de Geest houdt niet in dat we de les
saai en verre van enthousiast moeten brengen.
Integendeel. Ons onderwijs moet opbouwend zijn.
Opbouwen betekent beter maken, tot geestelijke
bloei en wasdom brengen. Dat doen we als we de
leer helder en eenvoudig uitleggen, goede vragen
stellen, acht slaan op de reacties van onze onder-
zoekers en onze boodschap enthousiast brengen.

Zendelingen dienen onderzoekers opmerkzaam te
maken op de rol van de Geest in hun bekerings-
proces. Als er met onderzoekers over hun gevoelens
voor het herstelde evangelie wordt gesproken, biedt
dat hun de kans om de Geest te herkennen (zie de

V O O R B E R E I D I N G O P E E N Z E N D I N G C U R S I S T E N B O E K

L E S G E V E N M E T D E G E E S T

34

‘Een eigen getuigenis is
de factor die de mens
een ommekeer in het

leven laat maken bij zijn
toetreding tot deze kerk.’



begeleidende teksten en verklaringen over het
beginsel ‘Er zijn veel manieren waarop de Heilige
Geest ons tot zegen kan zijn’ in hoofdstuk 3 van
dit cursistenboek, pp. 23–27).

� Jezus gebruikte allerlei opbouwende onderwijs-
methoden. Op de volgende manieren kunnen zen-
delingen zijn voorbeeld volgen in hun onderwijs:

• Bidden. De Heiland bad voor zijn toehoorders
(zie 3 Nephi 19:27–29). Als jij bidt voor je onder-
zoekers oefen je je geloof dat God hun hart zal
verzachten. Uit in je gebeden je liefde voor God
en voor de mensen aan wie je les geeft.

• De Schriften gebruiken. Jezus Christus betrok
de Schriften bij zijn onderwijs (zie Lucas 24:27).
Door het gebruik van de Schriften wordt de
Heilige Geest in je onderwijs betrokken.

• Je getuigenis geven. Jezus getuigde van onze
hemelse Vader en zijn eigen goddelijke rol (zie
Johannes 10:17–18, 27–30). Een getuigenis is een
eenvoudige, ondubbelzinnige geloofsverklaring;
het is een gevoel of een zekerheid. Wanneer je
je getuigenis geeft van de evangeliebeginselen
waarin je onderwijst, zal de Geest getuigen dat
ze waar zijn.

• Muziek gebruiken. Jezus en zijn apostelen zon-
gen een lofzang (zie Matteüs 26:30). Door middel
van muziek kunnen jij en de mensen die je les
geeft zich openstellen voor de invloeden van de
Heilige Geest en gevoelens uiten die anderszins
moeilijk onder woorden te brengen zijn.

• Verhalen en voorbeelden gebruiken. Jezus onder-
wees in evangeliebeginselen met verhalen, bij-
voorbeeld over de barmhartige Samaritaan (zie
Lucas 10:25–37) en over de verloren zoon (zie
Lucas 15:11–32). Gebruik waargebeurde verhalen
om te laten zien hoe de beginselen van het her-
stelde evangelie op het dagelijkse leven van toe-
passing zijn.

• Voorwerpen en platen gebruiken. Jezus gebruikte
bekende voorwerpen en vergelijkingen in zijn
evangelieonderwijs, zoals een mosterdzaadje (zie
Matteüs 17:20). Ook noemde Hij zijn apostelen
‘vissers van mensen’ (zie Matteüs 4:18–22). Platen
kunnen ook helpen om anderen meer inzicht
te geven in een schrifttekst en de evangeliebe-
ginselen.

• Vragen stellen en luisteren. Jezus stelde vragen
zoals: ‘Wie zegt gij, dat Ik ben?’ (Matteüs 16:15)
en ‘Wat staat in de wet geschreven? Hoe leest
gij?’ (Lucas 10:26), en luisterde naar de reacties.
Weloverwogen vragen leiden ertoe dat er een
discussie op gang komt en dat onderzoekers ver-
tellen wat hen bezighoudt. Als je luistert, toon je
liefde voor je onderzoekers en kan de Geest je
leiding geven in je gesprekken.

• De geboden onderhouden. Jezus verkondigde dat
we alleen de waarheid van een gebod of beginsel
te weten kunnen komen door het na te leven
(zie Johannes 7:17). Hij leerde zijn discipelen wat
zendingswerk inhoudt door ze op zending te
sturen (zie Lucas 9:1–6). Zendelingen kunnen
onderzoekers leren bidden door hen te vragen of
zij in de les willen bidden. Onderzoekers zullen
erachter komen dat het woord van wijsheid waar
is door het te gaan naleven. Ze zullen de invloed
van het Boek van Mormon ervaren als ze er in
beginnen te lezen en erover bidden.

• Uitleggen. ‘De Schriften uitleggen betekent dat u
de betekenis van de leerstellingen en de teksten
uit de Schriften eenvoudig en duidelijk uitlegt,
en erop vertrouwt dat de Geest u zal ingeven
wat u moet zeggen’ (Predik mijn evangelie [2004],
p. 197). De Heiland legde zijn leringen aan de
hand van de Schriften uit aan de Nephieten (zie
3 Nephi 26:1–5).

• Gebeurtenissen gebruiken. Jezus greep vaak
gebeurtenissen aan, bijvoorbeeld het Pascha,
om in evangeliebeginselen te onderwijzen. Zo
gebruikte Hij de spijziging van de menigte en de
paastijd om te verkondigen dat Hij het Brood des
levens was (zie Johannes 6:1–14, 22–65). Je kunt
misschien gebeurtenissen in het leven van je
onderzoekers aangrijpen om een evangeliebegin-
sel duidelijk te maken, zo kun je de geboorte van
een kind gebruiken om de noodzaak van een
wedergeboorte uit te leggen.

‘Als u een bepaalde onderwijsmethode overweegt,
stelt u zichzelf de volgende vragen: Zal deze methode

• Romeinen 14:19

• 2 Nephi 33:1

• Leer en Verbonden 50:13–14, 17–23

Schrijf de indrukken die je over deze teksten
hebt in je studieschrift.

Relevante teksten
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de invloed van de Geest bevorderen? Is de methode
gepast voor het beginsel dat ik behandel? Zal deze
methode ertoe leiden dat men wordt opgebouwd
en gesterkt?

‘Denk er aan dat u als evangelieleerkracht de Heer
vertegenwoordigt. Let erop dat alles wat u zegt en
doet eerbiedig is en in overeenstemming met zijn
wil’ (Trouw aan het geloof, p. 39).

� President Boyd K. Packer heeft een belangrijke
onderwijsmethode besproken die zendelingen
onder de knie moeten krijgen: ‘De alerte leerkracht
kijkt voortdurend zijn klas rond, hij neemt nota van
elke beweging, elke gelaatsuitdrukking. Hij reageert
snel op elk teken van desinteresse of verwarring.
Hij ziet het wanneer iemand iets wel of niet begrijpt’
(Teach Ye Diligently, pp. 138–139).

� Ouderling Jeffrey R. Holland van het Quorum
der Twaalf Apostelen heeft uitgelegd waarom het
belangrijk is om te luisteren naar de mensen die
we onderwijzen: ‘Maar misschien is luisteren wel
belangrijker dan praten. Die mensen zijn geen
levenloze voorwerpen, vermomd als doopstatistie-
ken. Ze zijn kinderen van God, onze broeders en
zusters, en zij hebben nodig wat wij hebben. Wees
oprecht. Maak oprecht contact. Vraag die vrienden
wat voor hen het belangrijkste is, wat zij fijn vinden
of wat hun dierbaar is. Luister dan. Als de situatie
ernaar is, vraagt u wat hun angsten zijn, waar zij
naar verlangen of wat ze in hun leven missen. Ik
beloof u dat iets van wat ze zeggen altijd betrekking
heeft op een evangeliebeginsel waarover u uw
getuigenis kunt geven en waarover u meer kunt
zeggen. (...) Als we met liefde luisteren, hoeven we
ons niet af te vragen wat we moeten zeggen. Het
zal ons gegeven worden — door de Geest en door
onze vrienden.’ (Liahona, juli 2001, p. 16.)

DENKWERK

• Lees de volgende verklaring van president Harold
B. Lee en denk na over onderwijsmethoden die
duidelijk onderwijs in de hand werken: ‘U dient
de (...) leerstellingen te verkondigen, niet zo dat
ze amper begrepen worden, maar zo duidelijk
dat er geen misverstand over kan bestaan.’ (The
Teachings of Harold B. Lee [1996], p. 459.)

• Wat kan een zendeling doen als zijn of haar col-
lega aan het woord is, waardoor de onderzoeker
de Geest voelt en de boodschap beter begrijpt?

PRAKTIJKWERK

• Interview een of twee van de beste evangelieleer-
krachten die je kent. Vraag ze hoe zij geleerd
hebben om met de Geest les te geven. Vraag ze
of ze willen vertellen hoe ze lesgeven en hoe ze
de Geest in hun onderwijs betrekken. Maak
notities tijdens het gesprek.

AANVULLENDE LEESSTOF

Trouw aan het geloof: evangeliewijzer
• ‘Evangelieonderwijs’ (pp. 37–40)

• ‘Getuigenis’ (pp. 61–64)

AANTEKENINGEN EN INDRUKKEN
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INLEIDING

De Heer heeft geboden: ‘Zoekt kennis, ja, door stu-
die en ook door geloof’ (LV 88:118). Wanneer je
zendeling bent, zal jouw geloof in Jezus Christus je
voorbereiden om kennis op te doen uit de Schriften
en uit de woorden van de profeten en apostelen.
Als je tijdens je individuele studie je geloof oefent
door om begrip te bidden, zal je geloof toenemen.
Naarmate je in geloof toeneemt, verstevigt dat je
leerstellige fundament, waarop je je onderwijs in het
herstelde evangelie en je uitnodiging aan mensen
om tot Christus te komen, kunt baseren. Je indivi-
duele studie alsmede de studie met je collega maken
een belangrijk onderdeel uit van zendingswerk.

BELANGRIJKE LEERSTELLINGEN EN
BEGINSELEN

• Bidden en schriftstudie maken ons ontvankelijk
voor de invloeden van de Heilige Geest.

• We moeten het woord tot ons nemen.

• We nemen het woord tot ons wanneer we stude-
ren en ons voorbereiden op ons onderwijs in het
herstelde evangelie.

BEGELEIDENDE TEKSTEN EN
VERKLARINGEN

Bidden en schriftstudie maken ons
ontvankelijk voor de invloeden van de
Heilige Geest.

� Voordat we de invloed van de Heilige Geest in ons
leven kunnen hebben, dienen we gehoorzaam te

zijn aan de geboden van de Heer. Je kunt in het
zendingsveld niet spiritueel bezig zijn als je je niet
aan de zendingsregels houdt. Behalve gehoorzaam-
heid bereiden ook bidden en schriftstudie je erop
voor om inspiratie van de Heer door middel van de
Heilige Geest te ontvangen.

• 1 Nephi 11:1

• 2 Nephi 4:15–16

• Alma 5:46

• Leer en Verbonden 11:21–22

• Leer en Verbonden 19:38

• Leer en Verbonden 63:64

• Leer en Verbonden 138:1–2, 6, 11

Schrijf de indrukken die je over deze teksten
hebt in je studieschrift.

Relevante teksten
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� Toen hij werkzaam was
als lid van de Zeventig
heeft ouderling L. Lionel
Kendrick gezegd dat gebed
een communicatiemiddel
is tussen God en zijn kin-
deren: ‘Als wij met onze
hemelse Vader praten, doen
we dat door middel van
het gebed. Wanneer Hij tot

ons spreekt, doet Hij dat door middel van persoon-
lijke openbaring. Deze wederzijdse goddelijke com-
municatie is cruciaal voor ons succes, voor ons
gevoel van welzijn, voor ons gevoel van veiligheid
en voor ons geestelijke heil. Het is van groot belang
dat we begrijpen hoe persoonlijke openbaring in
zijn werk gaat. We bidden altijd tot onze hemelse
Vader, en tot Hem alleen. Onze gebeden worden
uitgesproken in de naam van de Zoon en overge-
bracht door middel van de macht van de Heilige
Geest. We bidden niet tot de Heiland of wie dan
ook. Dat zou onbeleefd zijn tegenover onze hemelse
Vader en een aanwijzing dat we de relatie tussen
de leden van de Godheid niet helemaal begrijpen.
De Heiland en de Heilige Geest spelen een belang-
rijke rol in het openbaringsproces’ (‘Personal
Revelation’, Brigham Young University
1996–1997 Speeches [1997], p. 251).

� Boyd K. Packer, waarnemend presi-
dent van het Quorum der Twaalf
Apostelen, heeft het volgende over
gebed gezegd: ‘Leer hoe je moet bidden
en hoe je antwoord op je gebeden kunt
ontvangen. Wanneer je over bepaalde
zaken bidt, zul je weleens heel, heel
lang met geduld moeten wachten voordat je ant-
woord krijgt. Sommige gebeden worden, voor onze
eigen veiligheid, onmiddellijk beantwoord, en som-
mige ingevingen komen zelfs als we er helemaal niet
voor gebeden hebben’ (Ensign, mei 1976, p. 31).

� Zuster Anne G. Wirthlin heeft als raadgeefster in
het algemeen jeugdwerkpresidium verklaard dat de
gewoonte om diep na te denken het begrip ten goede
komt: ‘De Heiland heeft ons een manier gegeven
om de Schriften te bestuderen. We horen het woord,
we overwegen de betekenis, we vragen onze hemelse
Vader om begrip, en dan zal ons verstand en ons
hart zijn voorbereid om de beloofde zegeningen te
ontvangen. (...) De Geest getuigt in ons hart, als we
met een gebed in ons hart de verborgenheden van

onze hemelse Vader proberen te ontdekken’ (De
Ster, juli 1998, p. 11).

We moeten het woord tot ons nemen.

� Een zendeling moet studeren en zich het herstelde
evangelie eigen maken zoals dat in de Schriften
staat en wordt gesproken door de levende profeten
en apostelen. Doordat je je verdiept in de evange-
liewaarheden groeit je begrip van het eeuwige plan
van je Vader in de hemel en zul je dat duidelijker
aan anderen kunnen leren.

� President Ezra Taft Benson heeft aangegeven wat
je moet doen voordat je met macht kunt onderwij-
zen: ‘Voordat u uw cursisten [of onderzoekers] kunt

opbouwen, is het van wezenlijk belang
dat u de leer van het koninkrijk
bestudeert en het evangelie gaat
begrijpen, zowel door studie als door
geloof. Met geloof studeren — verge-
zeld van het gelovige gebed — is stre-
ven naar begrip en de Geest des Heren.
Dan pas zult u uw cursisten kunnen
overtuigen’ (The Gospel Teacher and

His Message [toespraak uitgesproken voor gods-
dienstleraren, 17 september 1976], pp. 3–4). 

�‘“De zendelingen
leren niet meer één
boodschap uit het
hoofd die ze altijd
brengen, net alsof je
een cassetterecorder
aanzet”, zegt ouderling
[Richard G.] Scott. ‘Ze
moeten hun gedachten

en hun hart vullen met de fundamentele leerstellin-
gen, de bijbehorende schriftteksten, en moeten dat
in verband kunnen brengen met hun eigen ervarin-
gen. Wij hebben nu zendelingen die veel beter zijn
voorbereid om mensen bekend te maken met de
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• Leer en Verbonden 11:21

• Leer en Verbonden 42:14

• Leer en Verbonden 84:85

• Leer en Verbonden 100:5–8

Schrijf de indrukken die je over deze teksten
hebt in je studieschrift.
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fantastische boodschap van de herstelling”’ (‘Wees
een van de besten’, Liahona, maart 2004, p. 17).

We nemen het woord tot ons wanneer
we studeren en ons voorbereiden op ons
onderwijs in het herstelde evangelie.

� De Schriften en de woorden van de profeten en
apostelen kunnen door niets anders worden vervan-
gen. Er zijn prachtige beloften gedaan aan wie zich
verdiept in het evangelie, in het bijzonder in de
Schriften. President Gordon B. Hinckley heeft
gesproken over de zegeningen die zullen volgen: ‘Ik
hoop dat dit voor jullie veel meer zal worden dan een
verplichting, iets waarvan je zult genieten; dat je ver-
liefd zult raken op het woord van God. Ik beloof je
dat je verstand zal worden verlicht wanneer je leest,
en dat je geest erdoor omhoog zal worden getild.
Aanvankelijk lijkt het misschien vervelend, maar het
zal in een wonderbaarlijke ervaring met gedachten
en woorden over goddelijke zaken veranderen’ (‘Het
licht dat je in je hebt’, De Ster, juli 1995, p. 91).

� President Ezra Taft Benson heeft uitgelegd wat
er zal gebeuren als we de Schriften een belangrijk
onderdeel van onze studie maken:

‘Stiptheid in rechtschapenheid, de macht om mis-
leiding te ontlopen en verleiding te weerstaan, lei-
ding in ons dagelijks leven, genezing van de ziel —
het zijn slechts enkele beloften die de Heer heeft
gedaan aan wie tot zijn woord willen komen.
Belooft de Heer iets zonder zich aan zijn woord te
houden? Als Hij ons die zegeningen belooft indien

wij ons in zijn woord verdiepen, kunnen we daarop
vertrouwen. En als we het niet doen, dan zullen die
zegeningen aan ons voorbijgaan. Hoe toegewijd we
ook mogen zijn op andere gebieden, bepaalde zege-
ningen worden alleen in de Schriften gevonden,
alleen in het naderen tot het woord des Heren en
eraan vasthouden, terwijl wij onze weg door de don-
kere nevelen vinden naar de boom des levens. (...)

‘(…) Ik dring er bij u op aan uzelf opnieuw te ver-
plichten tot dagelijkse studie van de Schriften. Laaf
u dagelijks zodat de macht van de Geest u zal ver-
gezellen in uw roeping’ (‘De kracht van het woord’,
De Ster, verslag van de aprilconferentie 1986, num-
mer 6, p. 77).

� Ouderling L. Tom Perry
van het Quorum der Twaalf
Apostelen herinnert zich
hoe hij op zijn zending
profijt heeft gehad van zijn
schriftstudie:

‘[Een] dierbare herinnering
die ik als zendeling heb,

is die van dagelijkse schriftstudie. De discipline van
het volgen van een schema voor schriftstudie om
het evangelie te leren, was een geweldige, lonende
ervaring. De kennis van de leringen in de Schriften
ontvouwde zich op een heerlijke manier door indi-
viduele studie. (…)

‘We hadden elke dag ook een uur of langer geza-
menlijke studie. Als je met twee paar ogen naar de
leerstellingen van het koninkrijk kijkt, lijkt dat je
begrip ervan te vermenigvuldigen. We lazen samen,
en bespraken dan wat we ervan geleerd hadden.

‘Ons verstand werd helderder door dagelijks indivi-
duele en gezamenlijke studie te hebben. Bovendien
kregen we er een betere band door als collega’s, en
vergrootten we er ons begrip van de leerstellingen
van het koninkrijk mee’ (Liahona, januari 2002,
p. 88).

� President Howard W. Hunter heeft aangedrongen
op dagelijkse schriftstudie: ‘We moeten niet zomaar
lukraak iets lezen, maar een bepaald systeem voor
onze studie ontwikkelen. Er zijn mensen die een
bepaald aantal bladzijden of een bepaald aantal
hoofdstukken per dag of per week lezen. Dat kan
volstaan en genoeglijk zijn als men voor zijn plezier
leest, maar het is géén zinvolle manier van studeren.
Het is beter om elke dag een bepaalde tijd te beste-
den aan schriftstudie dan alleen maar een paar

• Leer en Verbonden 88:118; zie ook LV 109:7

Schrijf de indrukken die je over deze teksten
hebt in je studieschrift.

Relevante teksten
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hoofdstukken te lezen. Dan kan blijken dat we onze
tijd soms geheel zullen besteden aan een enkel vers’
(zie De Ster, mei 1980, pp. 106–107).

� De profeet Joseph Smith
heeft verklaard dat de bestu-
dering van het herstelde
evangelie niet licht opgeno-
men moet worden: ‘Wat uit
God is, is uiterst belangrijk;
en alleen tijd, ervaring en
zorgvuldige, ernstige, plech-
tige gedachten kan dat

blootleggen’ (Teachings of the Prophet Joseph Smith,
Joseph Fielding Smith, red. [1976], p. 137).

� President Gordon B. Hinckley heeft in overwe-
ging gegeven dat we het evangelie bestuderen zoals
hij dat doet, uit de Schriften, niet uit lijvige verkla-
rende verhandelingen:

‘Ik hou me niet veel bezig met het lezen van ver-
klarende verhandelingen die uitvoerig ingaan op
de Schriften. Ik geef er de voorkeur aan bij de oor-
sprong te blijven en te proeven van het zuivere
water van de waarheidsbron, het woord van God
zoals Hij het gegeven heeft en zoals het is vastgelegd
in de boeken die wij als Schrift aanvaarden. (…)
Door die Schriften te lezen, kunnen wij door de
Geest zeker weten, dat wat we lezen van God is
gekomen om zijn kinderen te verlichten, te zegenen
en vreugde te schenken.

‘Ik spoor al onze mensen over de hele wereld aan
om meer in de Schriften te lezen’ (‘Zich vergasten
aan de Schriften’, De Ster, juni 1986, nr. 4, p. 4).

� Schriftstudie — methoden en strategieën.
Met de volgende methoden en strategieën kunnen
we onze schriftstudie doeltreffender maken:

Naar beginselen zoeken. Ouderling Richard G. Scott
van het Quorum der Twaalf Apostelen heeft uitge-
legd: ‘Wanneer u op zoek gaat naar geestelijke
kennis, zoek dan naar de beginselen. Scheid ze
zorgvuldig van de details die dienen ter verklaring.
Beginselen zijn geconcentreerde waar-
heden, zodanig verpakt dat ze op een
breed scala van omstandigheden toe-
gepast kunnen worden’ (De Ster, januari
1994, p. 80). Veel beginselen kunnen
beknopt in de Schriften voorkomen,
zoals de leringen van de Heiland over
bekering (zie LV 58:42–43) en Mormons verklaring
over Satan (zie Alma 30:60). 

Teksten markeren. Als je je schriften markeert, kun
je bepaalde teksten sneller terugvinden, kun je ze
beter groeperen en rangschikken op onderwerp
enzovoort. Je kunt je schriften op verschillende
manieren markeren: onderstrepen, inkleuren, arce-
ren, omcirkelen, nummeren en kruisverwijzingen
aanbrengen. Markeer je schriften op zo’n manier
dat je er iets aan hebt.

De studiewijzers gebruiken. De tripelcombinatie
die door de kerk is uitgegeven, bevat studiewijzers
zoals de Gids bij de Schriften, voetnoten, selecties
uit de Bijbelvertaling van Joseph Smith (BJS), kaarten
en foto’s van plaatsen in de Bijbel en de kerkge-
schiedenis, en inleiding en inhoudsoverzicht van
hoofdstukken en afdelingen. (De Gids bij de
Schriften is een verzameling studiewijzers voor
andere talen dan het Engels. Je vindt de Engelse
versie ook op het internet op scriptures.lds.org)

Vragen stellen die met de tekst verband houden.
Stel vragen als: Wie is hier aan het woord? Tot wie
wordt er gesproken? Wat is de boodschap van dit
vers of hoofdstuk? Waar en wanneer heeft het
besprokene in dit vers zich afgespeeld? Welke sleu-
telwoorden en zinsneden staan er in deze verzen?
Wat staat er in deze teksten over Christus of het
heilsplan? Hoe is deze tekst op mij van toepassing?

Attent zijn op vragen die in de Schriften gesteld
worden. Vragen leiden er vaak toe dat we gaan
nadenken over belangrijke evangeliewaarheden en
hoe goed we die naleven. Hoe zou jij bijvoorbeeld
reageren op een vraag die Jezus aan zijn discipelen
heeft gesteld: ‘Maar gij, wie zegt gij, dat Ik ben?’
(Matteüs 16:15) of ‘Waarom zijt gij zó bevreesd?
Hoe hebt gij geen geloof?’ (Marcus 4:40).

Letten op definities van onbekende woorden of
zinsneden. Soms wordt in de Schriften een woord
of zinsnede gevolgd door een definitie. Nephi ver-
klaarde bijvoorbeeld dat sommige mensen ‘zelfs de
God Israëls […] onder de voeten [treden]’, waarna
hij uitlegde dat de zinsnede betekende dat zij ‘Hem

als niets [achten] en [niet luisteren]
naar de stem van zijn raadgevingen’
(1 Nephi 19:7).

Attent zijn op symbolen. In de
Schriften staan veel symbolen en
beeldspraak. Symboliek kan worden
gevonden in kleuren, dieren, namen,

kleding enzovoort. Veel symbolen lei-
den tot Christus (zie Mozes 6:63). Zo kun je bij-
voorbeeld uit de Gids bij de Schriften de betekenis
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gaat naar geestelijke

kennis, zoek dan naar
de beginselen.’



halen van Betlehem, de stad waar Jezus is geboren.
Hoe getuigt die betekenis van Christus? (Zie
Johannes 6:35.)

Je naam invoegen. Gebruik je naam in een vers om
het schriftuurlijk onderwijs een persoonlijk tintje te
geven. Bijvoorbeeld: ‘Want zie, dit is mijn werk en
mijn heerlijkheid: de onsterfelijkheid en het eeuw-
ige leven van [jouw naam] tot stand te brengen’
(Mozes 1:39).

Attent zijn op opsommingen in de Schriften. De
Schriften bevatten veel opsommingen die de wil
van de Heer en de leer verduidelijken. De voor-
waarden van de doop staan bijvoorbeeld in Leer
en Verbonden 20:37. Koning Benjamin heeft opge-
somd hoe we de natuurlijke mens kunnen afleggen
(zie Mosiah 3:19).

Belangrijke teksten uit het hoofd leren.
Zendelingen zijn er zeer mee geholpen als ze
belangrijke teksten uit hun hoofd leren en die in
de Schriften terug kunnen vinden. De onderstaande
tips kunnen je wellicht helpen bij het uit het
hoofd leren:

• Schrijf de tekst op een kaartje en draag dat bij je.
Lees de tekst een paar keer per dag.

• Deel een tekst op in zinsneden. Herhaal de eerste
zinsnede totdat je die uit het hoofd kent. Voeg
daar dan de tweede zinsnede aan toe en herhaal
de zinsnede totdat je ze allebei uit het hoofd kent.
Voeg er de derde zinsnede aan toe enzovoort.

• Schrijf de tekst elke dag een paar keer over.

• Spreek de tekst een paar keer achter elkaar in op
een bandje en speel dat af terwijl je naar school,
je werk of andere bestemmingen reist.

• Neem de eerste letter van elk woord in de tekst
over op een blaadje. Probeer de tekst daarna uit
het hoofd op te schrijven.

• Vraag gezinsleden, klasgenoten of
vrienden of ze je willen helpen met
het uit het hoofd leren door te
luisteren als je de tekst opzegt, de
tekst aan je voor te lezen met weglating van
bepaalde woordgroepen die jij dan invult, of
bepaalde zinsneden uit een tekst voor te lezen,
waarna jij aangeeft waar de tekst staat en die
vervolgens opzegt.

Over specifieke teksten nadenken en bidden.
Nadenken en bidden zijn belangrijke aspecten van
schriftstudie. Je kunt ervoor kiezen of er zelfs toe

worden gebracht om de betekenis van een specifieke
tekst of passage op te zoeken. Neem de tijd om over
de tekst na te denken, bid om begrip en sta daarna
open voor indrukken die je nieuwe inzichten kun-
nen brengen. Raadpleeg andere teksten en de lerin-
gen van de huidige profeten en apostelen om er
zeker van te zijn dat je de leringen van de kerk
goed begrijpt. Schrijf de indrukken die je krijgt op
in je studieschrift.

� Een lesplan komt
het onderwijs en het
leerproces ten goede.
Een op schrift gesteld les-
plan komt onze gedach-
tenordening ten goede.
Daarmee kunnen we infor-
matie helder en beknopt
ordenen. Een lesplan
begint met een hoofdidee

of -onderwerp dat wordt onderbouwd met infor-
matie die betrekking heeft op het hoofdidee. Een
helder lesplan zorgt ervoor dat de informatie mak-
kelijker te onthouden is en duidelijker aan de
onderzoeker gepresenteerd kan worden. Ook kunnen
we op beginselen stuiten die we bij onze voorberei-
ding over het hoofd hebben gezien. Een lesplan kan
heel beknopt zijn, met niet meer dan een onder-
werp en een paar aanverwante leerpunten. Of het
kan uitgebreider zijn, met meer informatie onder-
verdeeld in verschillende subcategorieën.

Een lesplan kan in verschillende vormen worden
gegoten. Oefen er een paar om te zien welke het
beste bij jou past. Je kunt daarbij een paar algemene
vragen als vertrekpunt nemen of uitgaan van in
categorieën opgedeelde informatie wanneer je een
leerstelling bestudeert, of die per situatie veranderen.
Misschien werkt het wel het beste voor jou om de

les visueel te ordenen met eenvoudige
plaatjes, of wellicht wil je uitgaan van
een eenvoudige opsomming of tabel.
Leer hoe je het beste een lesplan kunt
opstellen en kies daarna de methoden

die het beste tegemoet komen aan de behoeften van
je onderzoekers.

Een lesplan is een goed hulpmiddel, maar spreek wel
uit het hart en laat je leiden door de Geest tijdens
je les. Ouderling Charles Didier van het Presidium
der Zeventig heeft verklaard: ‘Wat wij vragen, is
dat de zendelingen tijdens hun individuele en
gezamenlijke studie hoofdpunten voor de les [een
lesplan] opstellen die zijn aangepast aan degene die
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maar spreek uit het hart. 



ze die dag gaan lesgeven.’ (‘Wees een van de besten’,
Liahona, maart 2004, p. 14.) Hij heeft ook uitgelegd:
‘Elke onderzoeker is verschillend. Daarom maken de
zendelingen een lesschema aan de hand waarvan zij
een onderzoeker onderwijzen, waarbij ze rekening
houden met zijn of haar behoeften. Met een [les-
plan] als leidraad kunnen de zendelingen heldere
presentaties uitdenken. Als de presentatie goed door-
dacht is, is ze helder, en dan komen de woorden
vanzelf met behulp van de Geest.’ (‘Onderwijzen
uit het hart’, Liahona, juni 2004, p. 8.)

Hieronder volgen een paar algemene richtlijnen,
waarmee je een lesplan kunt opstellen:

1. Stel vast wat het hoofdidee is en de ondersteu-
nende lesideeën en rangschik die in logische
volgorde.

2. De Schriften en de leringen van de levende pro-
feten zijn je belangrijkste bronnen. Bovendien
kun je de Gids bij de Schriften en Trouw aan het
geloof: evangeliewijzer raadplegen.

3. Geef je getuigenis van de beginselen waarin je
onderwijst.

Je kunt je lesplan naarmate je zending vordert
natuurlijk uitbreiden en aanpassen. Met zo’n basis-
plan kun je een aangepast lesplan maken dat is
toegespitst op de behoeften van de verschillende
onderzoekers. Elke les is anders, vandaar dat de
effectieve zendeling uitgaat van verschillende ideeën
en methoden.

Hieronder volgt een opsomming van punten die je
in overweging kunt nemen wanneer je een lesplan
opstelt. Ook volgt er een voorbeeldlesplan.
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HOE EEN LESPLAN VORM KRIJGT

Leerstelling, beginsel of gebeurtenis

Noteer de kernboodschap van je les. Dat kan
een woord of zinsnede zijn (bijvoorbeeld:
‘Doop’, ‘Geloof’ of ‘Het eerste visioen’) of een
eenvoudige verklaring (bijvoorbeeld: ‘De doop
is noodzakelijk voor ons heil’, ‘Geloof is nood-
zakelijk om tot Jezus Christus te komen’, of
‘Joseph Smith heeft de Vader en de Zoon gezien’).
De kernboodschap kan ook een veelomvatten-
der leer zijn (bijvoorbeeld: ‘Het heilsplan’).

Wat je behandelt

Noteer de punten die u dient te behandelen om
de leerstelling, het beginsel of de gebeurtenis
uit te leggen.

Schriftteksten

Noteer de teksten waarmee u de punten die u
behandelt om de leerstelling, het beginsel of de
gebeurtenis uit te leggen, onderbouwt. Gebruik
tekstverwijzingen die in de Gids bij de Schriften
en Trouw aan het geloof: evangeliewijzer worden
genoemd, en teksten die je tijdens je schriftstu-
die tegenkomt.

Studiewijzers

Ga op zoek naar uitleggingen in de Gids bij de
Schriften, Trouw aan het geloof, kerktijdschriften 

en soortgelijke bronnen, waarin de verschillende
facetten van de kernleer, het beginsel of de
gebeurtenis worden behandeld of verklaard.
Gebruik zo mogelijk de woorden van de levende
profeten en apostelen.

Hoe je het behandelt

Noteer welke onderwijsmethoden je van plan
bent te gebruiken. Je kunt teksten, platen en
verhaaltjes gebruiken.

Getuigen

Overweeg hoe je je gevoelens over de leerstel-
ling, het beginsel of de gebeurtenis wilt ver-
woorden. Je kunt bijvoorbeeld je getuigenis
geven of een geloofversterkend voorbeeld uit
je eigen leven gebruiken. Denk eraan: ‘Geloof
ontstaat wanneer iemand het getuigenis hoort
van iemand die geloof heeft’ (Bible Dictionary,
‘Faith’, p. 669).

Toezeggingen

Noteer wat je gaat doen om je onderzoekers
ertoe te brengen om de evangeliebeginselen na
te leven en toe te passen en zich aan de toezeg-
gingen te houden die u met ze besproken hebt.
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DENKWERK

• Wat is volgens jou het verschil tussen het lezen
en het bestuderen van de Schriften?

• Welke waarde heeft een uitgeschreven lesplan
bij het onderwijs in het herstelde evangelie?

PRAKTIJKWERK

• Overweeg hoeveel evangeliekennis je nu hebt
en hoeveel je zou willen hebben als je je zending
begint. Stel vast wat je zult moeten doen om
op dat niveau te komen. Schrijf die doelen op,
zodat je zult toenemen in evangeliekennis.

• Kies een leerstelling of beginsel van het her-
stelde evangelie uit die je beter wilt begrijpen.
Bestudeer die leerstelling of dat beginsel en stel
een lesplan op aan de hand van je studie. Gebruik
dit lesplan om een vriend of een familielid te
onderwijzen.

• Begin met het markeren en annoteren van je
eigen schriften.

AANBEVOLEN AANVULLENDE
LEESSTOF

Trouw aan het geloof: evangeliewijzer
• ‘Opleiding’ (pp. 124–125)

VOORBEELDLESPLAN

Leerstelling, beginsel of gebeurtenis

Het evangelie van Jezus Christus is hersteld door
de profeet Joseph Smith.

Wat je behandelt

1. Joseph Smith zocht naar de waarheid en bad
tot God.

2. God en Jezus Christus verschenen aan Joseph
Smith.

3. Net als profeten in voorgaande bedelingen
(Adam, Noach, Abraham en Mozes) werd
Joseph Smith als profeet van deze laatste
bedeling geroepen.

4. Door middel van Joseph Smith heeft God de
volheid van het evangelie hersteld.

5. Andere hemelse boodschappers hebben het
priesterschap hersteld, en de kerk van Christus
werd opnieuw gesticht.

6. Ook nu leidt een profeet de kerk.

Schriftteksten en studiewijzers

1. Geschiedenis van Joseph Smith 1:5–15

2. Geschiedenis van Joseph Smith 1:16–19

3. Gids bij de Schriften, ‘Bedeling’, p. 16;
Leer en Verbonden 1:17.

4. Leer en Verbonden 35:17; 135:3.

5. Leer en Verbonden 13; 27:12; 21:1–3.

6. Trouw aan het geloof, pp. 137–138.

Hoe je het behandelt

1. Gebruik platen (indien beschikbaar) en vat de
gebeurtenissen samen die hebben geleid tot
het eerste visioen; lees Geschiedenis van
Joseph Smith 1:10–14 met de onderzoekers.

2. Lees Geschiedenis van Joseph Smith 1:15–17
voor of vraag dat aan de onderzoekers.

Getuigen

1. Getuig dat Joseph Smith een profeet van God
was die de Kerk van Jezus Christus heeft her-
steld met haar goddelijke waarheden en gezag.

2. Vertel in het kort wat je hebt gedaan om een
getuigenis van de herstelling te krijgen.

Toezeggingen

Vraag het gezin om over deze boodschap te
bidden. Vraag hen bepaalde hoofdstukken van
het Boek van Mormon te lezen vóór het vol-
gende bezoek.



AANTEKENINGEN EN INDRUKKEN
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INLEIDING

Er wordt gezegd dat je niet kunt onderwijzen in wat
je niet weet, zoals je ook niet kunt terugkeren uit een
land waar je nooit geweest bent. Je moet de leer-
stellingen en beginselen van het herstelde evange-
lie eerst gaan begrijpen, voordat je met de Geest kunt
onderwijzen. Je zult je geloof moeten oefenen bij je
studie van de Schriften, de leringen van de levende
profeten en de apostelen, en Predik mijn evangelie,
om zo je onderwijs aan onderzoekers voor te berei-
den. Wanneer je goed leeft en hard werkt, zal de
Heilige Geest je hulp bieden om een bekwaam
leraar in het herstelde evangelie van Jezus Christus
te worden.

BELANGRIJKE LEERSTELLINGEN EN
BEGINSELEN

• Als je je getuigenis geeft, brengt dat de invloed
van de Geest in je onderwijs.

• We krijgen het woord met geloof.

• God belooft de Heilige Geest aan wie zijn woord
als schat verzamelt.

BEGELEIDENDE TEKSTEN EN
VERKLARINGEN

Als je je getuigenis geeft, brengt dat de
invloed van de Geest in je onderwijs.

� ‘Een getuigenis is een geestelijke bevestiging van
de Heilige Geest. Een getuigenis geven is een een-
voudige directe verklaring van onze overtuiging —
een gevoel, een verzekering, een overtuiging van de
waarheid van het evangelie. Geregeld je getuigenis
geven, is een van de krachtigste manieren om de

Geest uit te nodigen en anderen de
Geest te laten voelen. Het is een actu-
eel, persoonlijk getuigenis van de
waarheden die je vanuit de Schriften
hebt verkondigd. Een effectieve zen-
deling onderwijst, getuigt en moedigt
anderen aan om geloof in Jezus
Christus te ontwikkelen. Dat omvat

WE LEREN LESGEVEN ‘DOOR STUDIE EN OOK DOOR
GELOOF’, DEEL 2
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‘Een effectieve zendeling
onderwijst, getuigt en

moedigt anderen aan om
geloof in Jezus Christus

te ontwikkelen.’



ook de beloften die uit het naleven van ware
beginselen voortkomen’ (Predik mijn evangelie
[2004], p. 215).

� Ouderling Henry B. Eyring van het
Quorum der Twaalf Apostelen heeft
uitgelegd ‘hoe ons hart van een getui-
genis wordt doordrongen’: ‘Aangezien
het de Heilige Geest is die getuigt van
goddelijke waarheid, zouden wij min-
stens drie dingen kunnen doen om
die ervaringen voor [wie we lesgeven]
te vergemakkelijken. Ten eerste kunnen we ze
die waarheden duidelijk leren. Vervolgens kunnen
wij er zelf van getuigen. En dan moeten we ons zo
gedragen, dat zij die ons getuigenis horen, kunnen
zien dat onze daden daarmee stroken. Dan zal de
Heilige Geest hun een bevestiging geven van de
waarheid van onze woorden’ (De Ster, juli 1996,
p. 58).

� Ouderling Dallin H.
Oaks van het Quorum der
Twaalf Apostelen heeft
onderstreept hoe belang-
rijk een getuigenis en de
Heilige Geest zijn voor
iemands bekering: ‘De
ware kerk bekeert niet
door middel van tekenen
en wonderen, maar door
het getuigenis van de

Heilige Geest. De Heer verspreidt zijn waarheid niet
door middel van publieke wonderen of tekenen,
maar door een persoonlijk getuigenis’ (The Lord’s
Way [1991], p. 88)

We krijgen het woord met geloof.

� Als we het herstelde evangelie ‘met geloof’ bestu-
deren, wenden we ons voor begrip tot onze hemelse
Vader door te bidden, de evangeliebeginselen toe te
passen en de Schriften te onderzoeken. Ons begrip
van en ons geloof in wat we bestuderen groeit,

doordat wij gaan leven naar de waarheden die we
leren. ‘Zoals alle zegeningen van God krijgt men
geloof en wordt dat vergroot door gehoorzaamheid
en rechtschapen daden’ (Trouw aan het geloof: evan-
geliewijzer [2004], p. 56–57). Dit beginsel omtrent
geloof geldt voor zowel zendelingen als onderzoe-
kers. Onze hemelse Vader beloont onze gelovige
inspanningen met meer openbaring. De Heer leert:
‘Indien gij vraagt, zult gij openbaring op openba-
ring, kennis op kennis ontvangen, opdat gij de ver-
borgenheden en de vredige dingen zult kennen —
datgene wat vreugde brengt, datgene wat het eeuw-

ige leven brengt’ (LV 42:61). Een van
de uitdagingen van het onderwijs aan
onderzoekers is deze beginselen van
geluk zo over te brengen dat zij ze in
hun leven gaan toepassen en aldus tot
bekering komen.

� President Boyd K. Packer, waarnemend president
van het Quorum der Twaalf Apostelen, heeft ver-
klaard dat ‘leren vergezeld dient te gaan van geloof,
en zoals er in het Boek van Mormon staat, is leren
goed “indien [wij] naar de raadgevingen Gods
luisteren” (2 Nephi 9:29).’ (De Ster, oktober 1982,
p. 175).

� Ouderling Richard G. Scott van het Quorum der
Twaalf Apostelen heeft uitgelegd hoe evangeliestudie

• Romeinen 10:17

• Leer en Verbonden 42:14

• Leer en Verbonden 88:118; zie ook LV 109:7

Schrijf de indrukken die je over deze teksten
hebt in je studieschrift.

Relevante teksten

• 2 Nephi 33:1

• Leer en Verbonden 100:5–8

Schrijf de indrukken die je over deze teksten
hebt in je studieschrift.
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en geloof verband met elkaar houden: ‘Diepe geeste-
lijke kennis kan niet zomaar van het ene verstand
of hart overgedragen worden op het andere. Dat
vergt geloof en ernstige inspanning. Kostbare waar-
heid komt in kleine porties door geloof, zware
inspanning, en een soms verscheurende strijd. De
Heer heeft dat zo bedoeld om onze ontwikkeling
en vooruitgang te bevorderen.’ (De Ster, januari
1994, p. 81.)

� Ouderling Dallin H. Oaks heeft uitgelegd:

‘In een hedendaagse openbaring heeft
de Heer ons gezegd: “Zoekt kennis, ja,
door studie en ook door geloof” (LV
109:7). We doen kennis op door te
studeren met gebruikmaking van ons
denkvermogen. Als we kennis zoeken
door geloof moeten we vertrouwen
op openbaring. Gehoorzaam aan het
hemelse bevel, zoeken we kennis door
na te denken en ook door openbaring. (…)

‘Wat uit God is, kan niet alleen door studie en rede
worden begrepen. (…) We kunnen hetgeen uit God
is niet te weten komen als we weigeren de onmis-
bare methode te gebruiken die God heeft aangege-
ven om die zaken Gods te leren. De zaken Gods
moeten op Gods manier worden geleerd, door
geloof in God en openbaring van de Heilige Geest’
(The Lord’s Way, pp. 16, 56).

� Ouderling Henry B. Eyring nam de profeet
Joseph Smith tot voorbeeld om aan te tonen
dat de Heer zegen uitstort op wie de Schriften in
geloof bestuderen: ‘Als u de Schriften overdenkt,
zal dat ertoe leiden dat u de juiste vragen in gebed
stelt. En net zo zeker als de hemelen zich voor
Joseph Smith openden toen hij de Schriften in
geloof had overdacht, zal God uw gebeden beant-
woorden en u bij de hand nemen’ (Liahona,
november 2002, p. 76).

� Ouderling Eyring heeft ook gesproken over twee
sleutels voor het ontvangen van de Geest:

‘Er zijn twee belangrijke sleutels waarmee we de
hulp van de Geest kunnen inroepen bij wat we
zeggen om anderen te voeden. Dat zijn dagelijkse
studie van de Schriften en het gebed in geloof.

‘De Heilige Geest zal ons ingeven wat we moeten
zeggen als we de Schriften elke dag onderzoeken
en overdenken. De woorden van de Schriften nodi-
gen de Heilige Geest. (…)

‘Het woord als schat verzamelen, doen we niet
alleen door het te lezen, maar ook door het te
onderzoeken. We zullen meer gevoed worden door
de overdenking van een paar woorden, waarbij we
de Heilige Geest toestaan er voor ons een schat van
te maken, dan vluchtig en oppervlakkig een paar
hoofdstukken te lezen.

‘Evenals overdenking van de Schriften de Heilige
Geest nodigt, geldt dat ook voor smeking in gebed.
Als we er niet in gebed om vragen, zal Hij zelden
komen, en zonder ons verzoek zal Hij niet bij ons

blijven. (…) Hartgrondige, voortdu-
rende smeking om het gezelschap van
de Heilige Geest, met de oprechte
bedoeling om de kinderen van onze
Vader te voeden, is ons en de mensen
die we liefhebben en dienen zeker tot
zegen’ (De Ster, januari 1998, p. 86).

God belooft de Heilige Geest aan wie zijn
woord als schat verzamelt.

� Als zendelingen de prijs willen betalen en zich
door studie en geloof het herstelde evangelie
eigen maken, zal de Heilige Geest hen zegenen
dat hun onderwijs vergezeld zal gaan met een
kracht die de geestelijke dorst lest van oprechte
waarheidszoekers en die hen motiveert om tot
Jezus Christus te naderen door de heilsbeginselen
en -verordeningen te accepteren, die door de
profeet Joseph Smith zijn hersteld.

� Ouderling D. Todd Christofferson, lid van het
Presidium van de Zeventig, heeft aangegeven hoe
we onder invloed van de Geest kunnen leren: ‘Als
we (…) willen dat het evangelie in ons hart wordt
geschreven, moeten we er kennis van hebben en
het steeds beter gaan begrijpen. Dat houdt in dat
we het moeten bestuderen. En als ik bestuderen zeg,
bedoel ik meer dan lezen. Soms is het goed om een
standaardwerk in een bepaalde tijd uit te lezen en
een algemeen begrip van de boodschap te krijgen,
maar om tot bekering te komen, is de hoeveelheid

• Alma 17:2–3

• Leer en Verbonden 84:85

Schrijf de indrukken die je over deze teksten
hebt in je studieschrift.
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tijd die we in de Schriften doorbrengen belangrijker
dan de hoeveelheid tekst die we in die tijd lezen.
Ik zie soms dat jullie enkele teksten lezen, erover
nadenken, ze zorgvuldig herlezen, de betekenis
ervan overwegen, om begrip bidden,
in gedachten vragen stellen, op inspi-
ratie van de Geest wachten, en de
indrukken en inzichten opschrijven
zodat je ze kunt onthouden en meer
kunt leren. Als je op die manier stu-
deert, lees je wellicht niet veel hoofd-
stukken of teksten in een half uur, maar je maakt
wel plaats voor het woord van God in je hart, en
Hij zal tot je spreken’ (Liahona, mei 2004, p. 11).

� De onderwijsstijl die de
Heer wil dat we gebrui-
ken, vereist dat we ons
openstellen voor de
Geest. Ouderling L. Tom
Perry van het Quorum
der Twaalf Apostelen
heeft verklaard: ‘Ons
onderwijs zal doeltref-
fend zijn als we ons er

nederig met gebed en studie op voorbereiden. Dan
zullen we hulp krijgen van de Geest bij de verkon-
diging van het woord, op een manier die consistent
en in harmonie is met wat de Heer ons wil laten
onderwijzen’ (Ensign, mei 1999, p. 8).

� President Spencer W. Kimball heeft uitgelegd hoe
het lezen van de Schriften ertoe leidt dat we onder
invloed van de Heilige Geest komen: ‘De tijd heeft
mij geleerd dat wij, zo wij ons energiek en nauwge-
zet toeleggen op dit waardevolle doel [het diep-
gaand lezen en bestuderen van de Schriften],
metterdaad oplossingen voor onze problemen en
vrede in ons hart zullen vinden. Dan zullen we
ondervinden hoe de Heilige Geest ons begrip ver-
ruimt en ons tot nieuwe inzichten brengt; hoe zich
in alle Schriften een duidelijk patroon ontvouwt,
en hoe de leerstellingen van de Heer meer voor
ons gaan betekenen dan we ooit voor mogelijk
hadden gehouden. Dientengevolge zullen wijzelf
en ons gezin uit meer wijsheid kunnen putten,
zodat we een bron van licht en kracht worden
voor onze vrienden aan wie wij verplicht zijn
het evangelie uit te dragen’ (Always a Convert
Church: Some Lessons to Learn and Apply This
Year,” Ensign, september 1975, p. 3).

DENKWERK

• Waarom is het belangrijk dat zendelingen hun
getuigenis vaak geven?

• Op welke manieren kun je met
geloof studeren?

• Wat betekent het om ‘de woorden
des levens steeds als een schat in uw
gedachten’ te verzamelen (LV 84:85)?

PRAKTIJKWERK

• Overweeg je getuigenis te geven in de volgende
vasten-en-getuigenisdienst in je wijk of gemeente.

• Kies een lievelingshoofdstuk uit het Boek van
Mormon of een lievelingsafdeling uit de Leer en
Verbonden uit en besteed geruime tijd aan leren
‘door geloof’. Neem de tijd om over de tekst te
bidden, na te denken, te analyseren, beginselen
vast te stellen, en te beslissen hoe je het geleerde
in je leven kan toepassen. Praat over dit project
met een goede vriend of een priesterschapsleider.

AANVULLENDE LEESSTOF

Trouw aan het geloof: evangeliewijzer
• ‘Belang van dagelijkse schriftstudie’ (pp. 146–147)

• ‘Getuigenis’ (pp. 61–64)

AANTEKENINGEN EN INDRUKKEN
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INLEIDING

Vader in de hemel wil niets liever dan dat al zijn
kinderen een volheid van vreugde krijgen. Hij zorgde
voor een plan waarmee zijn kinderen kunnen wor-
den zoals Hij is en een volheid van vreugde krijgen.
Dat plan wordt het heilsplan, het verlossingsplan,
of het plan van geluk genoemd. Jezus Christus en
zijn zoenoffer staan centraal in dat plan.

Het plan van onze hemelse Vader kent drie fases:
voorsterfelijk, sterfelijk en nasterfelijk. De drie cru-
ciale elementen die het plan mogelijk maken zijn de
schepping, de val en de verzoening. In ons voor-
sterfelijk bestaan, waar we geest waren, kinderen van
onze hemelse Vader, konden we Hem niet volledig
gelijk worden zonder de ervaringen van een sterfe-
lijk leven in een stoffelijk lichaam. Bijgevolg heeft
Jezus Christus, onder leiding van de Vader, de aarde
geschapen (zie Hebreeën 1:1–3). De val van Adam
en Eva maakte het voor ons mogelijk om uit sterfe-
lijke ouders te worden geboren en zo een stoffelijk
lichaam te krijgen. Ook kregen wij de vrijheid om

tussen goed en kwaad te kiezen (zie 2 Nephi 2:25–27).
De verzoening van Jezus Christus voorziet in een
opstanding, vergeving van zonden, en een oordeel
tot een graad van heerlijkheid (zie 1 Korintiërs
15:40–42; Openbaring 20:12–13; 2 Nephi 9:22;
Alma 42:23).

Jezus Christus staat centraal in alle onderdelen van
het plan van onze hemelse Vader. Hij heeft geleden
en is gestorven om onze onsterfelijkheid en ons
eeuwige leven tot stand te brengen (zie Mozes 1:39).
Wij accepteren zijn zoenoffer als we in Hem gelo-
ven, ons bekeren, ons laten dopen door een gevol-
machtigde van God, de gave van de Heilige Geest
ontvangen en zijn geboden naleven.

BELANGRIJKE LEERSTELLINGEN EN
BEGINSELEN

• Het plan van onze hemelse Vader kent drie fases:
voorsterfelijk, sterfelijk en nasterfelijk.

• Jezus Christus staat centraal in het plan van onze
hemelse Vader.

HET PLAN VAN ONZE HEMELSE VADER
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Hoofdstuk 7

Celestiaal

Terrestriaal

Voorsterfelijk leven▲ Leven op aarde ▲ Geestenwereld ▲ Telestiaal

Schepping
en val

Geloof in Jezus Christus
Bekering van zonden
Doop
Gave van de Heilige Geest
Tot het einde toe volharden

Stoffelijke
dood

Opstanding
en oordeel

De verzoening van Jezus Christus maakt eeuwig heil mogelijk.



• De verzoening van Jezus Christus maakt het
mogelijk dat de geestelijke en stoffelijke dood
wordt overwonnen.

• Onze hemelse Vader heeft graden van heerlijk-
heid voor zijn kinderen voorbereid.

BEGELEIDENDE TEKSTEN EN
VERKLARINGEN

Het plan van onze hemelse Vader kent drie
fases: voorsterfelijk, sterfelijk en nasterfelijk. 

� Als we weten waar we vandaan zijn gekomen en
waarom we in dit sterfelijk leven zijn, begrijpen we
beter dat ons bestaan uit drie fases bestaat. Ons
voorsterfelijk leven was de eerste fase, het sterfelijk
leven de tweede, en ons nasterfelijk leven de derde.
Dit sterfelijk leven bereidt de getrouwen voor op een
leven in de tegenwoordigheid van onze hemelse
Vader.

� Ouderling Alexander B. Morrison, lid
van het Quorum der Zeventig, heeft
uitgelegd dat er een plan is dat ons in
staat stelt om in de tegenwoordigheid

van onze hemelse Vader terug te keren: ‘Heiligen
der laatste dagen verklaren dat het leven uit drie
fases bestaat en dat beschouwd dient te worden
binnen de context van het ‘grote plan van geluk’
van de Vader (Alma 42:8). Lang geleden, lang voor-
dat de aarde waarop we nu wonen werd geschapen,
heeft God, onze Vader, de machtige Elohim, van
wie wij de kinderen zijn, een plan ingesteld, dat
voorzag in een sterfelijk leven voor zijn nageslacht,
met al zijn problemen, verleidingen en mogelijkhe-
den, en hun terugkeer naar Hem in eeuwige heer-
lijkheid. Dit volmaakte plan bood alle kinderen van
God de kans op onsterfelijkheid en eeuwig leven.
De reden van Gods bestaan — zijn werk en heer-
lijkheid — is in feite “de onsterfelijkheid en het
eeuwige leven van de mens tot stand te brengen”
(Mozes 1:39)’ (‘Life — the Gift Each Is Given’,
Ensign, december 1998, pp. 15–16).

� Ouderling Joseph B. Wirthlin van het Quorum
der Twaalf Apostelen heeft de volgende gelijkenis
gegeven: ‘Dit is de dag van onze sterfelijke proef-
tijd. We kunnen onze eeuwige reis vergelijken met
een race van drie ronden. We hebben de eerste ronde
[ons voorsterfelijk leven] met succes afgelegd en
hebben veel vooruitgang gemaakt. We zijn nu aan
de tweede ronde begonnen. Kunt u zich een hard-
loper voorstellen die langs de kant van de baan
bloemen gaat plukken of achter een konijntje aan-
gaat? Maar dat doen we wel als we onze tijd aan
wereldse zaken besteden waardoor we niet dichter
bij de derde ronde komen, het eeuwige leven, de
grootste van alle gaven Gods [zie LV 14:7]’ (De Ster,
juli 1998, p. 16).

� Ouderling Russell M. Nelson van het Quorum der
Twaalf Apostelen heeft perspectief en hoop geboden
omtrent de eeuwigheid van de mens: ‘Het leven
begint niet bij de geboorte en houdt ook niet op bij
de dood. Voor onze geboorte leefden wij als geest-
kinderen bij onze hemelse Vader. Daar keken we uit
naar het moment om naar de aarde te gaan en een
stoffelijk lichaam te ontvangen. Wij kozen bewust
voor de gevaren van de sterfelijkheid, waarin wij
met keuzevrijheid en verantwoordelijkheid zouden
leren omgaan. “Dit leven [zou een proefstaat wor-
den], een tijd om zich voor te bereiden God te ont-
moeten” (Alma 12:24). Maar we beschouwden, toen

net als nu, de thuiskomst als het hoog-
tepunt van die langverwachte reis.
Voordat we op reis gaan, willen we
graag zeker weten dat we een retourtje
hebben. Als wij na dit aardse leven

• Jeremia 1:5

• Alma 12:25

• Alma 34:32

• Alma 42:11

• Mozes 3:4–5

• Mozes 5:11
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terug naar ons hemelse thuis willen, dan moeten we
door de deur van de dood, niet er omheen. We zijn
geboren om te sterven en we sterven om te leven
(zie 2 Korintiërs 6:9). Als zaailingen van God komen
we op aarde maar nauwelijks uit de knop; in de
hemel komen we pas volledig tot bloei.’ (De Ster,
juli 1992, p. 67.)

� President Thomas S. Monson, raad-
gever in het Eerste Presidium, heeft een
paar redenen gegeven waarom we
kozen voor dit sterfelijk leven, ver weg
van hemelse Vader: ‘Het is duidelijk
dat een van de hoofddoelen van ons
bestaan op aarde het krijgen van een
lichaam van vlees en beenderen is. We zijn op
aarde om ervaringen op te doen die we alleen kun-
nen krijgen wanneer we van onze hemelse Ouders
gescheiden zijn. Op duizenden manieren mogen
wij zelf keuzes doen. We leren dat ervaring een
harde leermeester is. We onderscheiden goed en
kwaad. Wij leren het verschil tussen zoet en bitter
kennen. We stellen vast dat onze beslissingen
bepalend zijn voor onze bestemming’ (‘Een uitno-
diging tot verhoging’, Ensign, september 1993, p. 4.)

� Ouderling Richard G. Scott, van het Quorum der
Twaalf Apostelen, heeft gesproken over de gevoelens
die we in het voorsterfelijk leven hebben gehad
over onze komst naar deze aarde:

‘Een van de fijnste momenten van je leven, toen je
vol verwachting, opgewonden en dankbaar was, kun
je je niet meer herinneren. Dat moment vond plaats
in het voorsterfelijk leven, toen je te horen kreeg
dat het eindelijk jouw beurt was om de geestenwe-
reld te verlaten en naar de aarde te gaan.

‘Je wist dat je door ervaring datgene kon leren wat
je geluk zou brengen. Lessen die uiteindelijk tot uw
verhoging en eeuwige leven als verheerlijkt, celesti-
aal wezen in de tegenwoordigheid van uw heilige
Vader en zijn geliefde Zoon, zouden leiden.

‘Je begreep dat je voor problemen zou komen te
staan, omdat je met zowel goede als slechte invloe-
den te maken zou krijgen. Het staat evenwel vast dat
je je daar hebt voorgenomen, kost wat kost, ongeacht
inspanningen, lijden en beproevingen, zegevierend
terug te keren’ (Liahona, juli 2001, p. 6).

Jezus Christus staat centraal in het plan
van onze hemelse Vader.

� De profeet Joseph Smith heeft verklaard dat de
verzoening van de Heiland de kern van het heilsplan

is: ‘De fundamentele beginselen van onze godsdienst
zijn het getuigenis dat de apostelen en profeten heb-
ben van Jezus Christus, dat Hij gestorven is, begra-
ven is, en herrezen is op de derde dag, en dat Hij
opgestegen is naar de hemel. Alle andere aspecten
van onze godsdienst zijn slechts aanhangsels daar-

van.’ (Teachings of the Prophet Joseph
Smith, samengesteld door Joseph
Fielding Smith [1976], p. 121.)

Ouderling Earl C. Tingey, van het
Presidium der Zeventig, heeft gezegd:
‘Met de verzoening bedoelen we de
vrijwillige daad van Jezus Christus, de
eniggeboren Zoon van God, die naar de

aarde is gekomen om alle mensen de mogelijkheid
te bieden om naar hun liefdevolle Vader terug te
keren. Dit ‘grote plan van geluk’ is belangrijk voor
ons en behoort ons ertoe aan te zetten om aan de
voorwaarden van de verzoening te willen voldoen,
die tot heil en eeuwig leven leiden’ (The Atonement:
Fulfilling God’s Great Plan of Happiness [2000], p. 8).

Wanneer we inzien dat Jezus
Christus vóór de grondleg-
ging van de wereld is geor-
dend tot de verlossende
Messias maakt dat duidelijk
dat we van Hem afhankelijk
zijn. Hij was in onze eerste
staat van essentieel belang
voor het plan van onze
hemelse Vader, Hij is dat

voor zijn plan in de tweede staat en voor ons naster-
felijk bestaan. Zonder de verzoening van Christus
zou onsterfelijkheid en eeuwig leven onmogelijk
zijn geweest. Alleen in en door Christus kan het
heilsplan van de Vader worden bewerkstelligd.

� Ouderling L. Tom Perry van het Quorum der
Twaalf Apostelen heeft verklaard dat Christus de
kern is van het heilsplan:

• 2 Nephi 2; 9

• Mosiah 3–5; 14–16

• Alma 5; 7; 34; 42

• Mozes 6:62–63

Schrijf de indrukken die je over deze teksten
hebt in je studieschrift.

Relevante teksten

V O O R B E R E I D I N G O P E E N Z E N D I N G C U R S I S T E N B O E K

H E T P L A N VA N O N Z E H E M E L S E VA D E R

56

‘We zijn op aarde
om ervaringen op te

doen die we alleen kun-
nen krijgen wanneer we

van onze hemelse
Ouders gescheiden zijn.’



‘Onze Vader in de hemel begreep dat zijn kinderen
zouden moeten worden herinnerd aan de beloften
die Hij ons heeft gedaan als wij bereid zijn om zijn
wetten te bewaren. Bij het sluiten van zo’n verbond
schenkt God zegeningen in ruil voor gehoorzaam-
heid aan bepaalde geboden. Vanaf het begin was
er voor ons een plan beraamd. De centrale persoon
in Gods heilsplan is onze Heer en Heiland, Jezus
Christus. Zijn zoenoffer voor de hele
mensheid is de spil waar omheen de
geschiedenis van de kinderen van onze
hemelse Vader hier op aarde draait.

‘Ieder onder ons die het goddelijk plan
aanvaardt, moet de rol van onze
Heiland aanvaarden en zich verbinden om de wet-
ten na te komen die onze Vader voor ons heeft
opgesteld. Wanneer wij Christus in geest en in daad
aanvaarden, kunnen wij ons eeuwig heil bereiken.
Wij lezen in de Schriften: “Daarom zult gij alles wat
gij doet, in de naam van de Zoon doen, en gij zult u
bekeren en God voor eeuwig aanroepen in de naam
van de Zoon” (Mozes 5:8)’ (De Ster, juli 1996, p. 54).

� Vanaf het begin was Jezus Christus de sleutel tot
het plan van onze Vader in de hemel voor zijn kin-
deren:

‘Vóór uw geboorte woonde u in geestgedaante als
kind bij uw hemelse Vader. In dat voorsterfelijk
bestaan woonde u een raadsvergadering bij met
de andere kinderen van uw hemelse Vader. In die
raadsvergadering presenteerde onze hemelse Vader
zijn grote plan van geluk. (Zie Abraham 3:22–26.)

‘In overeenstemming met het plan van geluk ver-
bond de voorsterfelijke Jezus Christus, de eerstge-
boren Zoon van onze hemelse Vader, zich ertoe de
Heiland te zijn. (Zie Mozes 4:2; Abraham 3:27.) Wie
onze hemelse Vader en Jezus Christus navolgden,
werd toegestaan dit sterfelijk leven door te maken
en daarmee het eeuwige leven dichterbij te brengen.
Lucifer, ook een geestzoon van God, kwam in
opstand tegen het plan en “trachtte de keuzevrij-
heid van de mens te vernietigen” (Mozes 4:3). Hij
werd de Satan, en hij en zijn volgelingen werden uit
de hemel geworpen en hun werden een lichaam en
het sterfelijk leven ontzegd. (Zie Mozes 4:4; Abraham
3:27–28.)’ (Trouw aan het geloof: evangeliewijzer
[2004], pp. 75–76).

� Ouderling Bruce R. McConkie heeft als lid van
het Quorum der Twaalf Apostelen de rol uitgelegd
die Christus in het heilsplan speelt:

‘Voordat wij de aardse schepping in al haar facet-
ten zelfs maar kunnen beginnen te begrijpen, moe-
ten wij weten hoe deze drie eeuwige waarheden —
de schepping, de val en de verzoening — onlosma-
kelijk met elkaar verweven zijn. Geen van drie staat
op zichzelf; elk is verweven met de andere twee; en
zonder kennis van alle drie is het onmogelijk om
de waarheid over een van die drie te kennen.

‘Laat het daarom bekend zijn dat het
heil in Christus te vinden is en wel
door zijn zoenoffer. De verzoening
van de Heer Jezus Christus is de kern
van de geopenbaarde godsdienst. Zij
koopt de mens vrij van de lichame-

lijke en geestelijke dood die door de val van Adam
in de wereld werd gebracht. Alle mensen zullen
opstaan uit de dood, omdat onze Heer is gestorven
en uit de dood is opgestaan en aldus de eersteling
der ontslapenen werd.

‘En verder: Christus is gestorven om zondaars te
redden. Hij heeft de zonden van alle mensen op zich
genomen op voorwaarde van bekering. Het eeuwige
leven, de grootste van alle gaven Gods, is binnen
ons bereik dankzij hetgeen Christus in Getsemane en
op Golgota heeft gedaan. Hij is zowel de opstanding
als het leven. Onsterfelijkheid en eeuwig leven zijn
de vruchten van de verzoening. Er is geen taal of
uitingsvorm waarmee de mens de heerlijkheid, het
wonder en de oneindige betekenis van de verlos-
singsmacht van de grote Verlosser kan uitdrukken’
(zie ‘Christus en de Schepping’, De Ster, juni 1982,
pp. 24–25).

De verzoening van Jezus Christus maakt
het mogelijk dat de geestelijke en stoffelijke
dood wordt overwonnen.

� Waarom hebben
we de verzoening
nodig om naar onze
hemelse Vader te
kunnen terugkeren?
Zijn onze eigen
inspanningen niet
voldoende om dat
te bewerkstelligen?
President Joseph
Fielding Smith heeft
onze toestand en onze
afhankelijkheid van
het offer van de
Heiland uitgelegd:
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‘Het heil is in Christus
te vinden en wel door

zijn zoenoffer.’



‘Een man die op een weg loopt, valt ineens in een
put, zo diep en donker dat hij niet naar boven kan
klimmen en zijn vrijheid herwinnen. Hoe kan hij
zichzelf uit zijn hachelijke positie bevrijden? Zijn
inspanningen mogen niet baten, want op geen
enkele manier kan hij zelf uit de put komen. Hij
roept om hulp en een of andere barmhartige per-
soon die zijn hulpgeroep hoort, haast zich hem te
helpen. Door een ladder naar beneden te laten zak-
ken, geeft hij hem een middel waarlangs hij weer
naar boven kan klimmen.

‘Dat was nu precies de toestand waarin Adam met
zijn nageslacht door eigen toedoen terechtkwam,
toen hij van de verboden vrucht at. Ze zaten samen
in de put en niemand kon naar boven klimmen en
de anderen eruit halen. De put was de verbanning
uit de tegenwoordigheid van de Heer, de lichame-
lijke dood, de ontbinding van het lichaam. En omdat
allen aan de dood onderworpen waren, kon nie-
mand ervoor zorgen dat zij konden ontsnappen.

‘Daarom hoorde de Vader in zijn oneindige genade
het geroep van zijn kinderen en heeft Hij zijn enig-
geboren Zoon gezonden, die niet aan de dood of
aan de zonde onderworpen was, om hen te helpen
ontsnappen. Dit heeft Hij gedaan door zijn onein-
dige verzoening en het eeuwige evangelie.’ (Zie De
leer tot zaligmaking, Bruce R. McConkie, samenstel-
ler, deel 1, pp. 119–120.)

De grote blijdschap en het goede nieuws van het
evangelie is dat er leven is na de dood, dankzij
de verzoening van Jezus Christus. Dankzij Jezus
Christus kunnen alle obstakels door gehoorzaam-
heid aan de wetten en verordeningen van het
evangelie worden verwijderd. Alleen Hij kan hulp
bieden en de mensenkinderen redden, omdat Hij
‘onder alle dingen is neergedaald, waardoor Hij alle
dingen doorgrondde’ (LV 88:6). Hij heeft voor onze
zonden geboet; als we dus met een gebroken hart
en verslagen geest tot Christus komen, kunnen we
in de tegenwoordigheid van de Vader terugkeren
(zie LV 45:3–5). Daarbij komt, ‘naarmate we ons
meer op de verzoening van Jezus Christus verlaten,
kan Hij ons onze beproevingen, ziekte en pijn hel-
pen doorstaan. Dan kunnen we met vreugde, vrede
en troost vervuld worden. Alles wat oneerlijk in
het leven is, kan door de verzoening van Jezus
Christus rechtgezet worden’ (Predik mijn evangelie,
[2004], p. 52).

� Ouderling Russell M. Nelson heeft zijn gevoelens
over de verzoening onder woorden gebracht:

‘Ik ween van vreugde als ik aan de betekenis van
dit alles denk. Verlost worden is verzoend worden
— ontvangen in de omhelzing van God, met een
uitdrukking van niet alleen zijn vergeving, maar van
onze eenheid van hart en geest. Wat een voorrecht!
En wat een troost voor hen van wie geliefden hun
gezin al hebben verlaten en door de poort zijn
gegaan die wij de dood noemen!’ (De Ster, januari
1997, p. 33.)

� ‘Zoals in de Schriften gebruikt: verzoenen is de
straf ondergaan voor andermans zonde, waardoor de
bekeerlijke zondaar de gevolgen van de zonde niet
hoeft te ondergaan en zich met God kan verzoenen.
Jezus Christus leed in Getsemane en aan het kruis.
Hij was de enige die de verzoening voor de hele
mensheid tot stand kon brengen. In Getsemane
voldeed Hij de prijs voor onze zonden, waarna Hij
aan het kruis stierf. Hij heeft de pijn, ziekten, ver-
leidingen, smarten en zwaktes van alle mensen op
zich genomen. (Zie Alma 7:11–12.)’ (Predik mijn
evangelie, p. 58).

� De geestelijke dood is omschreven als ‘gescheiden
worden van God en van zijn invloed; de dood met
betrekking tot alles wat met rechtvaardigheid te
maken heeft. Lucifer en een derde deel van de
hemelse menigten ondergingen de geestelijke
dood toen zij uit de hemel werden geworpen (LV
29:36–37).

‘De geestelijke dood is in de wereld gekomen door
de val van Adam (Mozes 6:48). Stervelingen met
verdorven gedachten, woorden en werken zijn
geestelijk dood, ook al leven ze nog op aarde
(1 Timoteüs 5:6). Dankzij de verzoening van Jezus
Christus en door gehoorzaamheid aan de beginse-
len en verordeningen van het evangelie kunnen

• 1 Korintiërs 15:19–23

• 2 Nephi 2:25–27

• 2 Nephi 9:10–13

• Alma 34:8–10

• Leer en Verbonden 93:33

Schrijf de indrukken die je over deze teksten
hebt in je studieschrift.
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mannen en vrouwen rein worden van zonde en de
geestelijke dood overwinnen’ (Gids bij de Schriften,
‘Dood, geestelijke’, p. 35).

� Ouderling Earl C. Tingey, van het Presidium der
Zeventig, heeft uitgelegd waarom de stoffelijke dood
overwonnen diende te worden:

‘Als iemand sterft, verlaat de geest het stoffelijk
lichaam. Het stoffelijk lichaam wordt in een graf
gelegd en de rechtvaardige geest wordt ontvangen
in een staat van geluk die paradijs
wordt genoemd (Alma 40:11–12). De
mensen die liever kwaad doen dan
goed gaan na hun dood naar een plek
in de nasterfelijke geestenwereld
waarnaar met “duisternis” (Alma
40:13–14) of geestengevangenis wordt verwezen.
Uit de rechtvaardigen in het paradijs worden zen-
delingen gekozen die het evangelie in de geesten-
gevangenis gaan prediken (LV 138:30).

‘Het is nooit de bedoeling geweest dat de geest en
het lichaam los van elkaar zouden blijven. We lezen
immers: “De geest en het lichaam zijn de ziel van
de mens” (LV 88:15). De mens is geschapen naar het
beeld en de gelijkenis van God (Genesis 1:26–27),
die een verheven wezen is met een geest en een
volmaakt lichaam (Geschiedenis van Joseph Smith
1:17). Toen wij nog geest waren in het vooraardse
bestaan, zagen wij dat God uit geest en een vol-
maakt lichaam bestond. Konden wij met een geest-
gedaante alleen gelijk God worden? Nee. We hadden
een stoffelijk lichaam nodig, door geboorte op een
stoffelijke aarde. Dat werd mogelijk toen Adam en
Eva de eerste mensen op aarde werden, met een
stoffelijk lichaam waarin hun geest behuizing vond
(Mozes 3:7). Toen Adam en Eva lichamelijk stier-
ven, zoals ieder mens doet, verliet hun geest hun
lichaam.

‘Een van de zendingen van Jezus Christus was de
stoffelijke dood te overwinnen door een letterlijke
en universele opstanding voor alle mensen tot stand
te brengen’ (The Atonement, pp. 56–57).

� Ouderling Joseph B. Wirthlin van het Quorum
der Twaalf Apostelen heeft van de Heiland getuigd:
‘De verzoening van Jezus Christus, een daad van
pure liefde, overwon de gevolgen van de val en
verschafte de hele mensheid de manier om terug
te keren naar de tegenwoordigheid van God. Als
onderdeel van die verzoening overwon de Heiland
de lichamelijke dood en verschafte Hij onsterfelijk-
heid aan ieder kind van God door de opstanding.

Hij overwon ook de geestelijke dood en verschafte
de mogelijkheid van het eeuwige leven, het leven
dat God leidt en dat de grootste van alle gaven Gods
is. Dat deed Hij door het lijden voor de zonden
van de hele mensheid op zich te nemen’ (De Ster,
januari 1997, p. 68).

� Jezus’ lijden voor onze zonden maakte deel uit
van zijn verzoening. Zonder de verzoening hadden
we niet van onze stoffelijke en geestelijke dood

gered kunnen worden. Ouderling
Bruce R. McConkie heeft die vuur-
proef omschreven:

‘Wij weten niet, beseffen niet, nee,
geen menselijk verstand kan zich
de volledige betekenis van hetgeen

Christus in de hof van Getsemane heeft gedaan,
voorstellen. (...)

‘We weten dat zijn lijden, op de een of andere voor
ons niet te bevatten manier, heeft voldaan aan de
eisen der gerechtigheid, boetvaardige zielen heeft
verlost van de straf en boete voor zonden, en
barmhartigheid binnen het bereik heeft gebracht
van hen die in zijn heilige naam geloven. (…)

‘(…) Op een heuvel die Golgota heette (…) legden
Romeinse soldaten Hem op het kruis.

‘Met grote houten hamers joegen zij de ijzeren spij-
kers door zijn voeten, zijn handen en zijn polsen
heen. Ja, Hij is waarlijk om onze overtredingen door-
boord en om onze overtredingen verbrijzeld. (…)

‘(…) Daar aan het kruis (…) werd Hij opnieuw door
de mateloze folteringen en genadeloze pijn van
Getsemane gekweld.

‘En toen de martelingen der verzoening hun tol
hadden geëist; toen de overwinning was behaald;
toen de Zoon van God de wil zijns Vaders in alles
had gedaan, toen zei Hij: “Het is volbracht”, en gaf
hij uit vrije wil de geest. (…)

‘Zijn herrijzenis uit de dood op de derde dag was de
kroon op de verzoening. En wederom, op een voor
ons niet te bevatten manier, komen de gevolgen
van zijn opstanding ten goede aan alle mensen,
waardoor allen zullen opstaan uit het graf’ (De Ster,
verslag van de aprilconferentie 1985, pp. 8–10).

� Ouderling Bruce C. Hafen van de Zeventig heeft
uitgelegd wat we moeten doen om de geestelijke
dood te overwinnen: ‘De Heiland heeft geboet voor
onze zonden op voorwaarde dat we ons van die zon-
den bekeren. Onze bekering is een noodzakelijke
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voorwaarde van het eeuwig heil, maar ze is op zich
niet voldoende om ons heil zeker te stellen. Zonder
de verzoening zal onze bekering ons niet redden.
Iemand moet de verordeningen van de doop aan-
gaan en de Heilige Geest ontvangen, waardoor
iemand wordt wedergeboren en een geestelijk kind
van Christus wordt’ (‘The Restored Doctrine of the
Atonement’, Ensign, december 1993, p. 12).

Onze hemelse Vader heeft graden van
heerlijkheid voor zijn kinderen voorbereid.

� Uit zowel oude als nieuwe Schriftuur leren wij dat
alle kinderen van God, uitgezonderd de zoons des
verderfs, in een graad van heerlijkheid worden gered
(zie LV 76:41–43). De heerlijkheid van de celestiale,
terrestriale, en telestiale koninkrijken is voor ons niet
te bevatten. Het celestiale koninkrijk is de hoogste
graad van heerlijkheid en het enige koninkrijk waarin
we gelijk onze hemelse Vader kunnen worden.

� Ouderling Dallin H. Oaks van het Quorum der
Twaalf Apostelen heeft omschreven hoe allesomvat-
tend het herstelde evangelie van Jezus
Christus is: ‘De theologie van het her-
stelde evangelie van Jezus Christus is
allesomvattend, universeel, barmhartig
en waar. Na de benodigde ervaring van
het sterfelijk leven zullen uiteindelijk
alle zoons en dochters van God worden
opgewekt, waarna zij naar een

koninkrijk van heerlijkheid zullen gaan. De recht-
vaardigen — ongeacht tot welke godsdienstige
groepering zij momenteel behoren of welk geloof
zij aanhangen — zullen naar een koninkrijk van
heerlijkheid gaan dat fantastischer is dan iemand
van ons kan bevatten. Zelfs de slechtste mensen
zullen uiteindelijk naar een geweldig, maar lager,
koninkrijk van heerlijkheid gaan. Dat zal allemaal
plaatsvinden vanwege de liefde die God voor zijn
kinderen heeft, en vanwege de verzoening en de
herrijzenis van Jezus Christus “die de Vader ver-
heerlijkt, en alle werken van zijn handen redt” (LV
76:43)’ (De Ster, juli 1995, p. 79).

� Ouderling David B. Haight, voormalig lid van
het Quorum der Twaalf Apostelen, heeft verklaard
dat iedereen het celestiale koninkrijk kan beërven.

‘Door de openbaringen aan Joseph Smith is het de
mens veel duidelijker geworden dat Jezus Christus
gekruisigd is om de wereld van zonden te redden,
dat door deze verlossingsdaad het gehele mensdom
uit het graf zal opstaan en de mogelijkheid zal krij-
gen om eeuwig te leven als het gehoorzaam is aan
de evangeliebeginselen.

We krijgen verder meer inzicht in Jezus’ verklaring:
“In het huis mijns Vaders zijn vele woningen”
(Johannes 14:2). We leren niet alleen dat er graden
van heerlijkheid zijn en wie daarvoor in aanmer-
king komen, maar ook dat de mens naar de hoogst
haalbare “hemel” moet streven, die alleen bereikt
wordt als men bereid is Gods geboden te onder-
houden. President George Albert Smith heeft gezegd:
“Een van de mooiste kenmerken van het evangelie
van Jezus Christus is volgens mij dat wij allemaal
op een gemeenschappelijk niveau worden gebracht.
Het is niet noodzakelijk om ringpresident of lid
van het Quorum der Twaalf Apostelen te zijn om
een hoge plaats in het celestiale koninkrijk te ver-
dienen. Het gewoonste lid van de kerk zal, als hij
de geboden van God onderhoudt, net zoveel ver-
hoging ontvangen als ieder ander in het celestiale
koninkrijk. De schoonheid van het evangelie van
Jezus Christus is dat het ons gelijk maakt. (…)
Wanneer wij de geboden van de Heer onderhou-

den (…) hebben wij gelijke kansen op
verhoging” (Conference Report, okto-
ber 1933, p. 25)” (De Ster, mei 1980,
p. 40).

• Johannes 14:2

• 1 Korintiërs 15:40–42

• Leer en Verbonden 98:18

Schrijf de indrukken die je over deze teksten
hebt in je studieschrift.

Relevante teksten
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zullen naar een

koninkrijk van heerlijk-
heid gaan dat fantasti-

scher is dan iemand
van ons kan bevatten.



DENKWERK

• Wat is het belang van keuzevrijheid en verant-
woordelijkheid in de drie fases van ons eeuwig
bestaan?

• Hoe hangen onze onsterfelijkheid en eeuwig
leven van Jezus Christus af?

• In welke opzichten kan de val als een positieve
gebeurtenis voor het mensdom worden
beschouwd?

• Waarom is de hereniging van geest en lichaam
onontbeerlijk voor ons heil?

PRAKTIJKWERK

• Bestudeer ‘Verzoenen, verzoening’, in de Gids bij
de Schriften (pp. 210–211.) Je wilt misschien de
informatie markeren die je wilt gebruiken als je
in de verzoening onderwijst.

• Maak een samenvatting of een tekening van het
heilsplan (één A4’tje).

AANVULLENDE LEESSTOF

Trouw aan het geloof: evangeliewijzer
• ‘Heilsplan’ (pp. 75–77)

• ‘Jezus Christus’ (pp. 88–90)

• ‘Geest’ (p. 51)

• ‘Schepping’ (pp. 145–146)

• ‘Val van Adam’ (pp. 165–168)

• ‘Verzoening van Jezus Christus’ (pp. 178–185)

• ‘Dood, lichamelijke’ (pp. 22–24)

• ‘Dood, geestelijke’ (pp. 24–25)

• ‘Opstanding’ (pp. 125–127)

• ‘Koninkrijk van heerlijkheid’ (pp. 99–102)

AANTEKENINGEN EN INDRUKKEN
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INLEIDING

De Heer roept profeten om zijn kinderen in het
heilsplan te onderwijzen. Adam was de eerste pro-
feet, gevolgd door anderen zoals Noach, Abraham en
Mozes. De geschiedenis leert ons dat de
volken de boodschap van de profeten
keer op keer verwierpen. Wanneer dat
het geval was, werden de profeten, de
verordeningen en het priesterschaps-
gezag teruggenomen, waardoor er
geestelijke duisternis ontstond. Die periodes van
duisternis worden periodes van afval genoemd. In
zijn barmhartigheid riep en stuurde de Heer na ver-
loop van tijd nieuwe profeten om zijn evangelie te
herstellen. Als iemand dit patroon van verkondi-
ging, verwerping en herstelling begrijpt, zal hij de
hand van de Heer erkennen in de herstelling in de
laatste dagen door toedoen van de profeet Joseph
Smith, die de bedeling van de volheid der tijden
heeft ingeluid.

‘Een bedeling van het evangelie is een tijdperk waarin
de Heer minimaal één bevoegde dienstknecht op
aarde heeft die de sleutels van het heilige priester-
schap draagt en die de goddelijke opdracht heeft om
het evangelie onder de inwoners van de aarde te
verbreiden. In dat geval wordt het evangelie opnieuw
geopenbaard, zodat de mensen van die bedeling wat
de kennis van het heilsplan betreft niet afhankelijk
zijn van voorgaande bedelingen. (…)

‘Het heilsplan, dat ouder is dan de aarde, is vanaf
Adam in elke bedeling geopenbaard en verkondigd
en is hetzelfde in elk tijdperk van de wereld’ (Bible
Dictionary, ‘Dispensations’, pp. 657–658).

Er zijn veel bedelingen op aarde geweest. De eerste
bedeling is met Adam begonnen. Hem werd gebo-
den zijn kinderen in het evangelie te onderwijzen
(zie Mozes 5:12). In de loop van de tijd kozen velen
ervoor niet te luisteren en Gods heilsplan te ver-

werpen (zie Mozes 5:13). Daar de liefde
en barmhartigheid van Vader in de
hemel groot is, openbaarde Hij het
evangelie van Jezus Christus opnieuw
bij monde van de profeet Noach (zie
Mozes 8:16–17). Evenals in het geval

van de kinderen van Adam verkozen veel mensen
duisternis in plaats van licht, waardoor zij zich
afkeerden van het evangelie (zie Mozes 8:20).

Andere bedelingen zagen het daglicht door toedoen
van profeten zoals Abraham (zie Abraham 1:2–5)
en Mozes (zie Exodus 3:1–10). In alle bedelingen
werden de volken in staat gesteld om tot Christus
te komen, door geloof in Hem, bekering, doop en
de gave van de Heilige Geest.

BELANGRIJKE LEERSTELLINGEN EN
BEGINSELEN

• De Heer voorziet door middel van profeten in
waarheid, priesterschapsgezag, verordeningen en
een organisatie.

• Door de geschiedenis heen hebben afval en her-
stelling elkaar afgewisseld.

• De afwijzing van de Heiland, zijn leringen en
het priesterschapsgezag had de teloorgang van
de nieuwtestamentische kerk tot gevolg.

• De Hervorming in Europa bereidde de weg van
de laatste herstelling voor.

PROFETEN EN DE AFVAL
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Mozes en de tafelen, Jerry Harston

‘Het heilsplan [is] in
elke bedeling geopen-
baard en verkondigd.’ 



BEGELEIDENDE TEKSTEN EN
VERKLARINGEN

De Heer voorziet door middel van profeten
in waarheid, priesterschapsgezag,
verordeningen en een organisatie. 

� God houdt van zijn
kinderen en is met
een plan van verlos-
sing en geluk voor
hen gekomen. Dit
plan omvat heilswaar-
heden en -verorde-
ningen. Hij openbaart
zijn plan altijd bij
monde van zijn pro-
feten. Deze profeten
zien er onder hemelse
invloed op toe dat de

verkondiging van het evangelie en de uitvoering
van de heilsverordeningen op correcte
wijze en met het juiste gezag plaats-
vinden. De profeten dienen er ook op
toe te zien dat de kerk correct wordt
georganiseerd is ten behoeve van wie
de geboden van God bewaren. Wie
niet bekend is met de rol van de pro-
feten, krijgt van de zendelingen te
horen waarom deze geïnspireerde
mannen noodzakelijk zijn.

� President Gordon B. Hinckley heeft verklaard dat
een van de rollen van profeten altijd is geweest om
Gods kinderen waarheid te leren: ‘De oudtijdse
profeten waarschuwden niet alleen voor toekomende
dingen, nog belangrijker was het dat zij de waarheid

ontvouwden aan de volken. Zij waren het die de
mens de weg wezen naar een goede leefwijze, die
geluk en vrede in hun leven bracht’ (Be Thou an
Example [1981], p. 124).

� De profeet Joseph Smith heeft gezegd dat het
Melchizedeks priesterschap ‘het kanaal is, waarlangs
alle kennis, alle leer, het heilsplan en elke belang-
rijke kwestie uit de hemel wordt geopenbaard. (…)
Het is het kanaal waarlangs de Almachtige vanaf de
schepping van deze aarde zijn heerlijkheid begon
te openbaren, en waarlangs Hij zich is blijven
openbaren aan de mensenkinderen tot op de hui-
dige dag, en waarlangs Hij zijn doeleinden tot het
eind der tijden kenbaar zal blijven maken’ (History
of the Church, deel 4, p. 207).

� President Joseph Fielding Smith heeft verklaard
dat de Heer zijn heilige verordeningen in handen van
de profeten heeft gegeven: ‘In elk tijdperk dat het
evangelie op aarde is, is dat geopenbaard aan Gods
profeten, die zijn geroepen als gevolmachtigden

om leiding te geven aan de uitvoering
van de heilsverordeningen voor hun
medemens’ (Conference Report, okto-
ber 1970, p. 6).

� President Marion G. Romney, voor-
malig raadgever in het Eerste Presidium,
heeft de redenen opgenoemd voor de
herstelling van het evangelie en de
herstichting van de Kerk van Jezus

Christus: ‘Omwille van de redding van het mens-
dom in deze wereld en in de toekomende, heeft
de Heer het evangelie opnieuw in deze bedeling
geopenbaard bij monde van de profeet Joseph
Smith jr. Ook liet de Heer hem zijn kerk herstich-
ten, “(…) ja, De Kerk van Jezus Christus van de
Heiligen der Laatste Dagen” (LV 115:4). (…) Deze
kerk is door de Heer benoemd tot beheerder en
gevolmachtigde van de verordeningen van zijn
evangelie’ (Conference Report, april 1965, p. 105.)

Door de geschiedenis heen hebben afval en
herstelling elkaar afgewisseld.

� Vader in de hemel houdt van zijn kinderen.
Daarom is Hij met een plan gekomen, waarmee zij
naar Hem kunnen terugkeren. Hij maakt zijn liefde
kenbaar door profeten te roepen, aan wie Hij
priesterschapsgezag en openbaring geeft. De profe-
ten hebben het plan van onze hemelse Vader altijd
aan zijn kinderen onderwezen. Wie gehoor geven
aan de woorden van de profeten worden gezegend
met groot geluk. Wie er echter voor kiezen om de

• Amos 3:7

• Matteüs 16:18–19

• Efeziërs 2:19–20

• Efeziërs 4:11–14

• Alma 12:27–30

• Leer en Verbonden 1:38

• Geloofsartikelen 1:6.

Schrijf de indrukken die je over deze teksten
hebt in je studieschrift.

Relevante teksten

V O O R B E R E I D I N G O P E E N Z E N D I N G C U R S I S T E N B O E K

P R O F E T E N E N D E A F VA L

64

‘[Het Melchizedeks
priesterschap] is het

kanaal waarlangs (…)
elke belangrijke kwestie

uit de hemel wordt
geopenbaard.’ 



beginselen en verordeningen van het evangelie te
veronachtzamen en te verdraaien, bevinden zich
spoedig in geestelijke duisternis. De Heer roept zijn
profeten terug uit de volken die hen verwerpen.
Als er geen profeten meer op aarde zijn, worden de
waarheid, het priesterschapsgezag en de kerkorga-
nisatie verdraaid, veranderd of gaan verloren (afval).
In een tijd die Hij juist acht, roept God een nieuwe
profeet, die de waarheid, het priesterschapsgezag,
de verordeningen en de kerkorganisatie herstelt
(herstelling).

De cirkelgang van afval en herstelling beslaat een
groot deel van het Oude Testament.

� President Marion G. Romney heeft het terugke-
rende patroon van afval en herstelling omschreven:
‘Dat is bijna zesduizend jaar het patroon geweest. In
elke evangeliebedeling hebben mensen het evange-
lie afgewezen, met als gevolg afval, losbandigheid

en duisternis. In elke bedeling is opnieuw het wezen
van de Godheid — de Vader, Zoon en Heilige Geest
— geopenbaard. De eerste beginselen en verordenin-
gen zijn ook opnieuw geopenbaard en verklaard. Er
is nadrukkelijk gesteld hoe belangrijk het is om de
evangelieleringen na te leven’ (‘“Choose Ye This
Day”’, Ensign, februari 1977, p. 2).

� ‘Adam was de eerste profeet op aarde. Door
openbaring kwam Adam erachter wat de juiste
relatie tussen de mens en God de Vader, zijn Zoon
Jezus Christus en de Heilige Geest is. Hij leerde wat
de verzoening en de opstanding van Jezus Christus
zijn, en wat de fundamentele beginselen en veror-
deningen van het evangelie inhouden. Adam en
Eva onderwezen hun kinderen in deze waarheden
en moedigden hen aan om geloof te ontwikkelen
en het evangelie in alle aspecten na te leven. Adam
werd gevolgd door andere profeten, maar op den
duur verwierpen de nakomelingen van Adam het
evangelie en werden afvallig. Ze kozen ervoor om
onrechtvaardig te zijn.

‘Aldus begon het patroon van bedelingen met pro-
feten aan het hoofd, dat een groot deel van de
geschiedenis van het Oude Testament beslaat.
Onze hemelse Vader openbaarde zijn evangelie
rechtstreeks aan profeten zoals Noach, Abraham en
Mozes. Iedere profeet was door God geroepen om
een nieuwe bedeling van het evangelie in te luiden.
Aan iedere profeet verleende God het gezag van het
priesterschap. Hij openbaarde ook eeuwige waarhe-
den aan elke profeet. Helaas kozen de mensen er in
elke bedeling uiteindelijk voor om het evangelie te
verwerpen, waarna afvalligheid volgde’ (Predik mijn
evangelie [2004], p. 33).

� Ouderling Charles Didier van het Presidium der
Zeventig heeft uitgelegd wat de rol was van de pro-
feten bij de herstelling van de waarheid in de bede-
lingen:

‘Door wat Adam hoorde en zag, kwam hij in aan-
merking voor de betiteling eerste profeet op aarde,
een persoonlijke getuige van de openbaring die aan
de mens gegeven wordt. Toen was zijn voornaamste
taak om de waarheid van het evangelie te bewaken
en erin te onderwijzen zoals het hem gegeven was.
Maar Satan, die de tegenpartij vertegenwoordigde,
deed en onderwees alles om het door openbaring
ontvangen evangelie te loochenen, verwerpen of
negeren, waardoor hij de mensen die het aanvaard
hadden tot afval bracht — tot een toestand van

• Amos 8:11–12

• Matteüs 21:33–43

• 2 Tessalonicenzen 2:1–3

• 2 Nephi 25:17; zie ook Jesaja 11:11–12

Schrijf de indrukken die je over deze teksten
hebt in je studieschrift.

Relevante teksten

D
e 

he
rs

te
lli

ng
 v

an
 h

et
 M

el
ch

iz
ed

ek
s 

pr
ie

st
er

sc
ha

p,
 K

en
ne

th
 R

ile
y,

 ©
 1

96
5 

IR
I

V O O R B E R E I D I N G O P E E N Z E N D I N G C U R S I S T E N B O E K

P R O F E T E N E N D E A F VA L

65



verwarring, afscheiding of verzaking van hun
vorige geloof!

‘De rest van het verhaal in het Oude Testament
werd een godsdienstige geschiedenis van voort-
gaande openbaring, via verschillende profeten,
zoals Noach, Abraham en Mozes, in verschillende
perioden die we bedelingen noemen, om te her-
stellen wat er door hernieuwde afval verloren was
gegaan. Deze profeten werden altijd door God
geroepen. Ze ontvingen goddelijk gezag, bezaten
de sleutels van het priesterschap, hadden een god-
delijke opdracht om in de naam van de Heer te
spreken en te onderwijzen, en te profeteren van
de komst en de verzoening van Jezus Christus, de
Heiland en Verlosser van de wereld (zie Amos 3:7)’
(Liahona, november 2003, p. 74).

De afwijzing van de Heiland, zijn leringen
en het priesterschapsgezag had de teloorgang
van de nieuwtestamentische kerk tot gevolg.

� Enkele eeuwen vóór de geboorte van Jezus
Christus was er weer sprake van algehele afvallig-
heid. Vader in de hemel stuurde zijn Zoon om onze
zonden te verzoenen en zijn evangelie te herstellen.
Tijdens zijn bediening predikte de Heiland zijn
evangelie en verrichtte vele wonderen. Hij riep
twaalf mannen als apostel en legde zijn handen op
hun hoofd om ze het gezag van het priesterschap
te verlenen. Hij stichtte zijn kerk en liet profetie in
vervulling gaan. Maar het belangrijkste is dat Hij de
verzoening tot stand heeft gebracht. De Zoon van
God heeft alles tot stand gebracht waarvoor zijn
Vader Hem gezonden had.

Jezus Christus gaf zijn apostelen het gezag om zijn
evangelie te verkondigen, de heilsverordeningen te
verrichten en zijn kerk in de wereld te vestigen. De
meeste mensen verwierpen Jezus echter en kruisig-
den Hem. De goddeloosheid van het volk had de
vervolging, dood en verstrooiing van de apostelen
en de leden van de kerk tot gevolg. Zonder open-
baring en priesterschapsgezag duurde het niet lang
of er begon zich valse leer te verspreiden. De ware
kerk van Jezus Christus verdween van de aarde.
God kon niets anders dan de waarheid, maar ook
zijn priesterschapsgezag, verordeningen en kerkor-
ganisatie, van de aarde laten verdwijnen, omdat zijn
kinderen afvallig waren geworden.

Deze afval leidde uiteindelijk tot de opkomst van
veel kerken. Valse ideeën deden hun intrede en de
kennis omtrent de ware aard van God de Vader,

zijn Zoon Jezus Christus en de Heilige Geest ging
verloren. De leer van bekering werd verdraaid. De
doop en andere verordeningen en verbonden wer-
den veranderd of raakten in vergetelheid. De gave
van de Heilige Geest ging verloren. De periode
waarin de ware kerk niet meer op aarde te vinden
was, is bekend geworden als de grote afval. Deze
periode duurde voort tot de profeet Joseph Smith
de herstelling teweegbracht.

Toekomstige zendelingen behoren begrip te heb-
ben van deze afval en die op eenvoudige wijze aan
hun onderzoekers duidelijk te kunnen maken.

� President Thomas S. Monson, raadgever in het
Eerste Presidium, heeft uitgelegd welke factoren tot
de grote afval hebben geleid:

‘Maar (…) de meeste mensen [kwamen] niet tot
Christus, noch [volgden zij de] weg die Hij hun
leerde. De Heer werd gekruisigd, de meeste apostelen
gedood, de waarheid verworpen. Het felle zonlicht
verdween, en de steeds langer wordende schadu-
wen van een zwarte nacht omhulden de aarde.

Al generaties eerder had Jesaja geprofeteerd:
‘Duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de
natiën’ [Jesaja 60:2]. Amos had een hongersnood
in het land voorzegd: ‘Geen honger naar brood, en

• Matteüs 24:24

• Handelingen 20:29–30

• 1 Korintiërs 11:18–19

• Galaten 1:6–8

• 2 Tessalonicenzen 2:1–3

• 2 Timoteüs 1:15

Schrijf de indrukken die je over deze teksten
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geen dorst naar water, maar om de woorden des
Heren te horen’ [Amos 8:11]. De duistere eeuwen
van de geschiedenis leken nooit te eindigen. Zouden
er geen hemelse boodschappers verschijnen?’ (De
Ster, juli 1997, pp. 54–55).

� Ouderling Dallin H. Oaks van het Quorum der
Twaalf Apostelen heeft verklaard:

‘[Griekse] filosofische denkbeelden hebben het
christendom in de eerste eeuwen na de dood van
de apostelen veranderd. Een voorbeeld: destijds
hielden de filosofen vol dat stoffelijke zaken slecht
waren en dat God een geest zonder gevoelens of
gemoedsaandoeningen was. Mensen die deze over-
tuiging deelden, inclusief de geleerden die invloed-
rijke bekeerlingen tot het christendom werden,
vonden het moeilijk om de eenvoudige leerstellin-
gen van het vroege christendom te aanvaarden:
een eniggeboren Zoon van wie gezegd werd dat Hij
het evenbeeld van zijn Vader in de hemel was, die
zijn volgelingen leerde om één te zijn zoals Hij en
zijn Vader in de hemel één waren, en een Messias
die stierf aan het kruis en later als herrezen persoon
met een lichaam van vlees en beenderen aan zijn
volgelingen is verschenen.

‘Het conflict tussen de speculatieve wereld van de
Griekse filosofie en het eenvoudige, letterlijke geloof
en de gebruiken van de vroege christenen, resul-
teerde in ernstige twisten die dreigden de politieke
tegenstellingen in het toch al uiteenvallende
Romeinse Rijk te vergroten. (…)

‘In de loop van het proces dat wij de afval noe-
men, werd door compromissen met de specula-
tieve beginselen van de Griekse filosofie de
tastbare, persoonlijke God die in het Oude en
Nieuwe Testament beschreven wordt, vervangen
door de abstracte, onbegrijpelijke godheid. De
taal zoals we die in de Bijbel hebben, werd niet
veranderd, alleen werden nu de zogenaamde “ver-
borgen betekenissen” van schriftuurlijke termen
verklaard met gebruikmaking van het vocabulaire
van een filosofie die de oorsprong
van de bijbelse leringen vreemd was’
(De Ster, juli 1995, pp. 76–77).

� Ouderling M. Russell Ballard van het
Quorum der Twaalf Apostelen heeft
uitgelegd hoe het priesterschapsgezag
op aarde verloren is gegaan:

‘De vroege christenen hadden vervolging en ontbe-
ring te verdragen. Petrus en zijn broeders hadden er
een hele klus aan de kerk bijeen en de leer zuiver

te houden. Zij reisden veel en schreven elkaar over
de problemen waarmee ze te kampen hadden, maar
de berichtgeving ging zo langzaam en de kerk en
haar leer waren zo nieuw, dat het moeilijk was
valse leer de kop in te drukken voordat ze wortel
had geschoten [zie 2 Tessalonicenzen 2.3; 2
Timoteüs 4:3–4]. (…)

‘Met de ons bekende uitzondering van de apostel
Johannes, stierven Petrus en zijn medeapostelen
uiteindelijk een gewelddadige dood. De apostel
Johannes en de kerkleden probeerden de moed erin
te houden te midden van afschuwelijke onderdruk-
king. Het is aan hen te danken dat het christendom
het overleefde en tegen het einde van de tweede
eeuw na Christus een invloedrijke kracht was
geworden. Veel moedige heiligen hebben ervoor
gezorgd dat het christendom bleef bestaan.

‘Ondanks het belang van de werken van die heili-
gen, hadden ze toch niet hetzelfde apostolische
gezag dat Petrus en de andere apostelen hadden
ontvangen van de Heer Jezus Christus zelf. Toen
dat gezag verloren was gegaan, begonnen de men-
sen uit te zien naar andere bronnen voor leerstellige
uitleg. Als gevolg daarvan gingen vele eenvoudige
en waardevolle waarheden verloren’ (De Ster, januari
1995, p. 59).

De Hervorming in Europa bereidde de weg
van de laatste herstelling voor.

� Ouderling James E. Talmage, voormalig lid van
het Quorum der Twaalf Apostelen, heeft uitgelegd
dat er ‘zich een algemene afval heeft ontwikkeld
gedurende en na de apostolische periode en dat de
oorspronkelijke kerk haar macht, gezag en deugden
van een goddelijke instelling heeft verloren en is
ontaard tot niet meer dan een wereldlijke organisa-
tie’ (zie De grote afval [1982], voorwoord).

Nu de apostelen er niet meer waren, eigenden som-
mige plaatselijke kerkfunctionarissen zich geleide-
lijk meer zeggenschap over de kerk toe zonder dat

ze het priesterschapsgezag droegen.
Die plaatselijke leiders bepaalden het
beleid en de leer in hun gebied, omdat
zij beweerden de rechtmatige opvolgers
van de apostelen te zijn. Ze steunden
liever op logica en retoriek dan op
openbaring en deden zo de ware lerin-
gen van Jezus Christus geweld aan.

‘Na eeuwenlange geestelijke duisternis kwamen
waarheidlievende mensen tegen de gangbare
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godsdienstige praktijken in opstand. Zij zagen in
dat veel leerstellingen en verordeningen van het
evangelie veranderd of verloren gegaan waren. Ze
gingen op zoek naar meer geestelijk licht. Velen
vonden dat de herstelling van waarheid noodzake-
lijk was. Ze beweerden echter niet dat God hen tot
profeet had uitverkoren. Daarentegen probeerden
ze de leringen en praktijken die volgens hen veran-
derd of aangetast waren, te hervormen. Hun
inspanningen leidden tot de organisatie van veel
protestantse kerken. Deze Hervorming leidde tot
meer godsdienstvrijheid, waardoor de weg tot de
uiteindelijke herstelling werd gebaand’ (Predik mijn
evangelie, p. 35).

� Ouderling M. Russell Ballard heeft uitgelegd hoe
God de hand had in een nieuwe voorwaartse bewe-
ging, waarin het evangelie kon worden hersteld:

‘In 1517 echter raakte de Geest Maarten Luther aan,
een Duitse priester die onvrede had met het feit dat
de kerk zover afgedwaald was van het evangelie dat
door Christus was gepredikt. Zijn werk leidde tot
hervorming, een beweging die werd uitgebreid door
visionaire mensen als Johannes Calvijn, Huldrych
Zwingli, John Wesley en John Smith.

‘Ik geloof dat deze hervormers geïnspireerd waren
om een godsdienstig klimaat te scheppen waarin
God de verloren waarheden en het verloren gezag
van het priesterschap kon herstellen. Op gelijke wijze
inspireerde God de eerste ontdekkers en kolonisten

van Amerika en de opstellers van de grondwet van
de Verenigde Staten om een landsbestuur te ont-
wikkelen waaronder het evangelie hersteld kon
worden’ (De Ster, januari 1995, pp. 59–60).

� President Gordon B. Hinckley heeft verklaard dat
de hervormers hun uiterste best hebben gedaan om
de hand te leggen op de waarheden die door de
grote afval verloren waren gegaan:

‘Het was (…) een periode van toenemende verlich-
ting. Terwijl de jaren voorbijvlogen, begon het
zonlicht van een nieuwe tijd over de aarde te schij-
nen. Het was de renaissance, een geweldige opbloei
van kunst, architectuur en literatuur.

‘De hervormers, vooral mannen zoals Luther,
Melanchton, Hus, Zwingli en Tyndale, werkten
hard om de kerk te veranderen. Dat waren moe-
dige mannen, velen van hen zijn voor hun geloof
aan een gruwelijk einde gekomen. Het protestan-
tisme kwam tot stand, met zijn roep om hervor-
ming. Toen die hervorming achterwege bleef,
stichten de hervormers eigen kerken. Dat deden
ze zonder het gezag van het priesterschap. Het
was hun verlangen om een eigen plek in de gods-
dienstige wereld te vinden, waar zij God volgens
de stem van hun geweten konden aanbidden’
(Liahona, januari 2000, p. 88).

� President Thomas S. Monson heeft gesproken
over de belangrijke bijdragen die de hervormers
hebben geleverd:

‘Eerlijke mensen met een hunkerend hart poogden
met gevaar voor eigen leven aanknopingspunten te
vinden om de ware weg te kunnen bewandelen. De
dag van de hervorming naderde, maar de weg die
voor hen lag, was moeilijk. De vervolging zou hevig
zijn, de offers zwaar en de prijs niet te schatten. De
hervormers waren pioniers die een weg baanden in
de wildernis, wanhopig zoekend naar de aankno-
pingspunten die, zo meenden zij, de mensheid terug
konden leiden naar de waarheid die Jezus had
geleerd.

‘Toen John Wycliffe en anderen de eerste volledige
Engelse vertaling van de Bijbel uit het Latijn vol-
tooiden, deden de toenmalige kerkautoriteiten er
alles aan om die te vernietigen. Afschriften werden
in het geheim met de hand geschreven. De Bijbel
werd gezien als een gesloten boek, verboden terrein
voor het gewone volk. Veel volgelingen van Wycliffe
werden streng gestraft en sommigen eindigden op
de brandstapel.

• Joël 2:28–29

Schrijf de indrukken die je over deze teksten
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‘Maarten Luther erkende het gezag van de Bijbel.
Zijn studie van de Bijbel leidde ertoe dat hij de
leringen en gebruiken van de kerk ging vergelijken
met de leerstellingen in de Schrift. Luther verkon-
digde dat ieder individu zelf verantwoordelijk was
en moest luisteren naar de stem van zijn geweten.
Dat deed hij met gevaar voor zijn leven. Hij werd
verketterd en vervolgd, maar verklaarde stoutmoe-
dig: “Hier sta ik, ik kan niet anders. God helpe mij.”

‘John Huss [of Hus], die zich onbevreesd uitsprak
tegen de misstanden binnen de kerk, werd buiten de
stad geleid om te worden verbrand. Hij werd met
zijn nek aan een paal gebonden, waarna er stro en
hout tot aan zijn kin om zijn lichaam werd gestapeld
en overgoten met hars; toen werd hem gevraagd of
hij zijn mening wilde herroepen. Toen de vlammen
hoog oplaaiden, begon hij te zingen, maar de wind
blies de vlammen in zijn gelaat en legde hem het
zwijgen op.

‘Zwingli uit Zwitserland probeerde met zijn geschrif-
ten en leringen de christelijke leer in overeenstem-
ming te brengen met de bijbelse leer. Zijn beroemdste
uitspraak, raakt het hart: ‘Wat maakt het uit? Ze
kunnen het lichaam doden, maar niet de ziel.’

‘En wie zal zich niet kunnen vinden in de woorden
van John Knox? ”Een man met God is altijd in de
meerderheid.”

‘Johannes Calvijn, vroeg oud door ziekte en het vele
werk dat hij had verzet, vatte zijn filosofie als volgt
samen met deze uitspraak: “Onze wijsheid (…)
bestaat bijna geheel uit twee delen: de kennis van
God en onze eigen kennis.”

‘Ik zou nog meer hervormers kunnen noemen, maar
een anekdote over William Tyndale volstaat wellicht.
Tyndale was van mening dat de mensen het recht
hadden om te weten welke beloften hun waren
gedaan in de Schrift. Tot hen die zijn vertaalwerk
tegenwerkten, verklaarde hij: “Als God mijn leven
spaart (…) zal ik ervoor zorgen dat een jongen die
het land ploegt meer van de Schrift weet dan u.”

‘Zo waren de leringen en het leven van de grote
hervormers. Hun daden waren heldhaftig, hun bij-
dragen talrijk, hun offers groot — maar ze herstelden
het evangelie van Jezus Christus niet’ (Conference
Report, april 1975, pp. 20–21; of Ensign, May 1975,
pp. 15–16).

� President Monson kwam tot de conclusie dat het
werk van de hervormers niet voor niets is geweest.
Het zorgde voor een klimaat waarin de Bijbel

beschikbaar was voor de oprechte waarheidszoeker,
met inbegrip van Joseph Smith jr.: ‘Men kan zich
over de hervormers afvragen: “Was hun opoffering
voor niets? Was hun moeite nutteloos?” Dat beant-
woord ik met een beargumenteerd: “Nee.” Want
nu was de Bijbel binnen het bereik van de mensen.
Iedereen kon zijn of haar weg beter vinden. O,
konden maar allen lezen en konden maar allen
begrijpen! Maar sommigen konden lezen, en ande-
ren konden luisteren, en allen hadden toegang tot
God door het gebed.’ (De Ster, juli 1997, p. 55.)

� President Joseph Fielding Smith heeft uitgelegd
dat het werk van al die hervormers de weg heeft
gebaand voor de herstelling van het evangelie:

‘Ter voorbereiding van de herstelling liet de Heer
nobele mannen opstaan zoals Luther, Calvijn, Knox
en anderen, die wij hervormers noemen, en gaf
hun de macht om de boeien te verbreken waarmee
mensen waren gebonden en die hun het heilig recht
ontzegden om God te kunnen vereren volgens de
stem van hun geweten. (…)

‘De heiligen der laatste dagen houden deze grote
en onverschrokken hervormers in ere, die de kete-
nen verbraken waarmee de godsdienstige wereld
was geboeid. De Heer beschermde hun bij deze
zending, die vol gevaar was. In die tijd was de tijd
voor de herstelling van de volheid van het evange-
lie nog niet aangebroken. Het werk van deze her-
vormers was van grote betekenis, maar het was een
voorbereidend werk.’ (Zie De leer tot zaligmaking,
Bruce R. McConkie, samensteller, deel 1, pp.
161–162.)

� President Smith heeft verklaard dat de Hervorming
‘de dageraad was van de tijd waarin wij nu leven.
Het juk van die gevestigde orde, die de naties
onderdrukte, niet alleen letterlijk, maar ook geeste-
lijk, werd verbroken; en lichtstralen begonnen door
de duisternis heen te breken, zodat er religieuze
vrijheid en onafhankelijkheid gloorde’ (zie Leer tot
zaligmaking, 1:163). De tijd en omstandigheden
waren nu dusdanig dat de jonge Joseph Smith jr.
kon worden geroepen als de eerste profeet van de
herstelling.

DENKWERK

• Welke lessen kunnen er worden geleerd uit de
cirkelgang van afval en herstelling?

• In welke opzichten maakten de Hervormers de
herstelling mogelijk?
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• Wat kunnen we doen om afvalligheid bij onszelf
te onderkennen en te voorkomen?

PRAKTIJKWERK

• Leer minimaal twee teksten uit het hoofd die de
afval behandelen. Teksten die in aanmerking
komen zijn Jesaja 29:13–14; Amos 8:11–12;
Handelingen 20:29–30; Galaten 1:6–8; 2
Tessalonicenzen 2:1–3; 2 Nephi 27:1; Mormon
8:28; en Leer en Verbonden 1:14–16.

• Lees over het eerste visioen in Geschiedenis van
Joseph Smith 1:5–20.

AANVULLENDE LEESSTOF

Trouw aan het geloof: evangeliewijzer
• ‘Afval, de’ (pp. 7–8)

• ‘Profeten’ (pp. 137–138)

AANTEKENINGEN EN INDRUKKEN
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INLEIDING

Wij leven in de bedeling van de volheid der tijden.
Deze laatste evangeliebedeling is begonnen met het
Eerste Visioen. President Joseph F. Smith heeft ver-
klaard: ‘Het belangrijkste wat er in de wereld sedert
de opstanding uit het graf van de Zoon van God en
zijn hemelvaart heeft plaatsgevonden, is de ver-
schijning van de Vader en de Zoon aan de jongen,
Joseph Smith, om de weg te banen voor de grond-
legging van zijn koninkrijk — niet een koninkrijk
van mensen — dat nooit meer zou verdwijnen of
ten val zou komen’ (zie Evangelieleer, p. 500).

Met het eerste visioen begon God de herstelling van
waarheid, schriftuur, heilige verordeningen, en de
ware kerkorganisatie door middel van de profeet
Joseph Smith. We verbreiden deze boodschap aan
de wereld, omdat het onze heilige plicht en ons
voorrecht is.

BELANGRIJKE LEERSTELLINGEN EN
BEGINSELEN

• God heeft Joseph Smith geroepen tot profeet van
de herstelling.

• Joseph Smith heeft het Boek
van Mormon vertaald en andere
Schriftuur voortgebracht met de
gave en de macht van God.

• Het Boek van Mormon brengt
mensen tot Christus.

• Het Boek van Mormon is het over-
tuigende bewijs van de herstelling.

• Onder leiding van Jezus Christus hebben zijn
dienstknechten het priesterschap en de kerk
hersteld.

BEGELEIDENDE TEKSTEN EN
VERKLARINGEN

God heeft Joseph Smith geroepen tot
profeet van de herstelling.

� Een van de mooiste gebeurtenissen in de laatste
dagen is de verschijning van God de Vader en zijn
Zoon, Jezus Christus, aan de profeet Joseph Smith.
Met dit eerste visioen begon het werk van Joseph
Smith, die als profeet en gezalfde des Heren de
bedeling van de volheid der tijden inluidde.

Joseph Smith was niet de eerste profeet die God
geroepen heeft. In hoofdstuk 8 hebben we al gezien
dat God door de eeuwen heen altijd al profeten
heeft geroepen. Bij monde van zijn profeten geeft
of herstelt Hij waarheid, gezag, verordeningen en
Schriftuur. Hij sticht zijn kerk op aarde ten gunste
van het heil van zijn kinderen. Als afvalligheid ertoe
heeft geleid dat de waarheid en het gezag van het

evangelie verloren zijn gegaan, roept
God op de juiste tijd en plaats een
andere profeet om zijn gezag en waar-
heid te herstellen. De profeet Joseph
Smith is geroepen om de evangeliebe-
deling in te luiden die zal leiden tot
de wederkomst van Jezus Christus en
het millennium.

DE HERSTELLING EN NIEUWE SCHRIFTUUR
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� Boyd K. Packer, waarnemend president van het
Quorum der Twaalf Apostelen, heeft het volgende
gezegd over de herstelling van het essentiële
priesterschapsgezag:

‘Jezus riep en ordende apostelen en gaf hun de
sleutels van het koninkrijk. Met die sleutels waren
ze bevoegd de verordeningen voor eeuwig te bin-
den. (…)

‘De apostelen werden gedood, en na verloop van
tijd was de afval een feit. De leerstellingen van
het evangelie waren uit hun verband getrokken en
de verordeningen veranderd. De sleutels van het
priesterschapsgezag waren verloren gegaan. Deze
afval, universeel in omvang, maakte een herstelling
van gezag noodzakelijk — van de priesterschaps-
sleutels, van leerstellingen, en van verordeningen.

‘God de eeuwige Vader en zijn Zoon Jezus Christus
verschenen in persoon aan Joseph Smith. Ze zeiden
hem dat hij een bijzonder werk te doen zou krijgen.
De sleutels zouden via hem hersteld worden, en de
kerk, zoals Jezus Christus die in het midden des tijds
had gesticht, zou worden hersteld. (…)

‘Joseph Smith en Oliver Cowdery ontvingen het
Aäronisch priesterschap van Johannes de Doper
(zie Geschiedenis van Joseph Smith 1:68–69). Ze
ontvingen het Melchizedeks priesterschap van
Petrus, Jakobus en Johannes, apostelen van weleer
(zie LV 27:12). Door middel van deze ordeningen
werden het gezag en de sleutels voor het koninkrijk
van God hersteld, en ze zullen nooit meer worden
weggenomen.

‘In april 1830 richtte de profeet Joseph Smith De
Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste
dagen op. De ware Kerk van Jezus Christus was weer
onder de mensen, met het gezag “om het evangelie
te prediken en de verordeningen ervan te bedienen”
(Geloofsartikelen 1:5).’ (‘Herstelling’, Eerste wereld-
wijde instructiebijeenkomst voor leidinggevenden, janu-
ari 2003, p. 2.)

� President Alvin R. Dyer, voormalig raadgever in
het Eerste Presidium, heeft het belang en unieke
karakter van deze laatste evangeliebedeling onder-
streept: ‘Joseph Smith leerde dat hij in het voor-
sterfelijk bestaan was geordend en derhalve door
God was geroepen om zijn koninkrijk op aarde te
vestigen, zoals dat in vorige bedelingen van tijd tot
tijd op aarde was geweest. Maar deze allerlaatste
bedeling wordt gekenmerkt door nog veel meer
waarheid, een periode waarin alle waarheid, alle
wetten, alle verbonden en alle beloften, door God
onze hemelse Vader in het voorsterfelijk bestaan
beraamd, volledig werden geopenbaard en ter
beschikking staan van het mensdom. Aldus heeft
de Heer tot de profeet Joseph Smith gesproken’
(Conference Report, april 1963, p. 50).

� De profeet Joseph Smith heeft gezegd: ‘De profe-
ten vanouds verkondigden dat de God des hemels
in de laatste dagen een koninkrijk zou oprichten,
dat nooit te gronde zou gaan noch op een ander
volk zou overgaan. (…) Ik beschouw mijzelf als een
van de werktuigen die het koninkrijk van Daniël
naar het woord des Heren zullen oprichten, en ik
ben van plan om het fundament te leggen dat in de
hele wereld een omwenteling zal teweegbrengen’
(Leringen van de profeet Joseph Smith, samengesteld
door Joseph Fielding Smith [1976], pp. 365–366).

• Leer en Verbonden 1:17

• Leer en Verbonden 136:37

• Geschiedenis van Joseph Smith 1:17

Schrijf de indrukken die je over deze teksten
hebt in je studieschrift.

Relevante teksten
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Joseph Smith heeft het Boek van Mormon
vertaald en andere Schriftuur voortgebracht
met de gave en de macht van God.

� We weten dan wel
niet precies hoe de
profeet Joseph Smith
te werk is gegaan bij de
vertaling van het Boek
van Mormon, maar
wat we wel weten is
dat het proces geïnspi-
reerd was. Joseph
Smiths geloof en ijver
in combinatie met

bepaalde geestelijke gaven leidden ertoe dat de
goddelijke doeleinden van de vertaling werden ver-
wezenlijkt. Ook had hij een belangrijke hand in de
totstandkoming van nog meer Schriftuur, zoals de
Leer en Verbonden, de Parel van grote waarde en
de Bijbelvertaling van Joseph Smith.

� Ouderling Russell M. Nelson van het Quorum
der Twaalf Apostelen heeft gezegd dat de vertaling
van het Boek van Mormon en de andere openba-
ringen Gods die op schrift zijn gesteld
een opmerkelijke prestatie is geweest:

‘Joseph Smith heeft het Boek van
Mormon met de gave en de macht
van God vertaald!

‘Vergelijk deze unieke prestatie eens
met die van andere Schriftuur. Aan de
King James-Bijbel is bijvoorbeeld zeven jaar
gewerkt door vijftig Engelse geleerden, die
gemiddeld één bladzijde per dag vertaalden. Een

bekwaam schriftuurvertaler doet heden ten dage
ook een bladzijde per dag.

‘Ter vergelijking: Joseph Smith vertaalde het Boek
van Mormon met tien bladzijden per dag, en vol-
tooide de vertaling in ongeveer 85 dagen! (…)

‘Een dergelijk tempo is zelfs opmerkelijker als we
bedenken onder welke omstandigheden de profeet
werkte. In diezelfde periode, waarin hij constant van
zijn werk werd afgeleid en met aanhoudende vijan-
digheden te maken had, verhuisde Joseph Smith van
Harmony (Pennsylvania) naar Fayette (New York).
Hij vroeg het auteursrecht aan. Hij ontving twaalf
openbaringen die later in de Leer en Verbonden
zouden worden opgenomen. Hemelse wezens her-
stelden het heilige priesterschap. Toch voltooide hij
de vertaling in minder dan drie maanden’ (Helping
Missionaries Understand the Role of the Book of Mormon
in Conversion [toespraak gehouden tot nieuwe zen-
dingspresidenten, 23 juni 2000], pp. 4–5).

� Ouderling Neal A. Maxwell, voormalig lid van het
Quorum der Twaalf Apostelen, heeft ook de indruk-
wekkende snelheid genoemd waarmee de profeet
Joseph Smith vertaalde:

‘Het vertaalwerk was waarlijk een ‘wonderbaar werk
en een wonder’, of zoals het in het Hebreeuws
genoemd wordt ‘een wonderbaarlijk wonder’ (Jesaja
29:14). Afhankelijk van de volgorde waarin hij ver-
taalde, schatten geleerden dat Joseph in 1829 ver-
taalde met een gemiddelde snelheid van acht tot
dertien gedrukte bladzijden per dag. (Zie John W.
Welch en Tim Rathbone, ‘The Translation of the
Book of Mormon: Basic Historical Information’
[Provo: Foundation for Ancient Research and
Mormon Studies, 1986], pp. 38–39.) Een kundige,
professionele vertaler vertelde mij onlangs dat hij
één bladzijde per dag productief vond.

‘(…) Joseph, de theologisch ongeschoolde vertaler,
heeft ons meer gedrukte bladzijden Schriftuur

nagelaten dan enig andere sterveling!’
(Zie De Ster, juli 1992, p. 34).

� President Ezra Taft Benson heeft
gezegd dat het tijdstip waarop het
Boek van Mormon verscheen in de
herstelling een duidelijk bewijs is dat
het boek van groot belang is:

‘Een (...) krachtig getuigenis van het belang van het
Boek van Mormon is het tijdstip waarop de Heer het
tevoorschijn liet komen in de herstelling die zich
ontvouwde. Het enige wat eraan voorafging, was

• Titelblad van het Boek van Mormon, eerste
alinea.

• 1 Nephi 13:39–40

• 2 Nephi 3:11–12

• Leer en Verbonden 1:29

• Leer en Verbonden 17:6

• Leer en Verbonden 124:125

Schrijf de indrukken die je over deze teksten
hebt in je studieschrift.

Relevante teksten
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het eerste visioen. Tijdens die prachtige manifesta-
tie leerde de profeet Joseph Smith de ware aard van
God kennen en dat God een werk voor hem te doen
had. Het tevoorschijn komen van het Boek van
Mormon volgde daarop.

‘Denk eens na over wat dat betekent. Het tevoor-
schijn komen van het Boek van Mormon ging aan
de herstelling van het priesterschap vooraf. Het werd
een paar dagen voor de organisatie van de kerk
gepubliceerd. De heiligen kregen het Boek van
Mormon te lezen voordat ze de openbaringen ont-
vingen over verheven leerstellingen als de drie gra-
den van heerlijkheid, het celestiale huwelijk, of het
werk voor de doden. Het Boek van Mormon ver-
scheen voordat er priesterschapsquorums waren
georganiseerd. Zegt dat ons niet iets over het belang
dat de Heer aan dit heilige boek hecht?’ (De Ster,
januari 1987, p. 54.)

� President Benson heeft beklem-
toond dat de profeet Joseph Smith
behalve het Boek van Mormon nog
andere Schriftuur te boek heeft
gesteld: ‘“Dit geslacht”, zei de Heer tot
Joseph Smith “zal mijn woord door u
ontvangen” (LV 5:10). En dat heeft
het door het Boek van Mormon, de
Leer en Verbonden en andere hedendaagse open-
baringen inderdaad’ (De Ster, juli 1987, p. 77).

Het Boek van Mormon brengt mensen tot
Christus.

� Ouderling Robert
K. Dellenbach van de
Zeventig heeft gezegd:
‘Over de gehele wereld
zijn mensen op zoek
naar het getuigenis
van Jezus Christus
dat in het Boek van
Mormon staat. Zij
zijn afkomstig uit alle

naties, talen, geslachten en volken. Het was aan
Joseph Smith reeds bekendgemaakt: “De einden
der aarde zullen naar uw naam vragen” (LV 122:1).
En waarom vragen zij naar de naam van Joseph
Smith? Omdat het Boek van Mormon getuigt van
de goddelijkheid en het zoenoffer van de Heiland,
Jezus Christus. Omdat Joseph de profeet van de
herstelling is’ (De Ster, juli 1995, p. 10).

Als we het Boek van Mormon met een oprecht hart
en eerlijke bedoeling lezen, zal het ons ervan over-
tuigen ‘dat Jezus de Christus is, de Eeuwige God’
(Boek van Mormon, titelblad).

� President James E. Faust, raadgever in het Eerste
Presidium, heeft verklaard: ‘Een krachtig getuigenis
van het Boek van Mormon overtuigt dat “Jezus de

Christus is, de eeuwige God”, en ver-
schaft ons ook een geestelijk bewijs
van de goddelijke roeping van Joseph
Smith en van het feit dat hij de Vader
en de Zoon gezien heeft’ (‘De sluit-
steen van onze godsdienst’, Liahona,
januari 2004, p. 4).

� Ouderling Joseph B. Wirthlin van
het Quorum der Twaalf Apostelen

heeft uitgelegd waarom het Boek van Mormon
belangrijk is om mensen tot Christus te brengen:

‘Dit geïnspireerde boek Schriftuur is de kern van
het zendingswerk. Een bekering tot het Boek van
Mormon is een bekering tot Christus, want dit
boek bevat de woorden van Christus. Op het titel-
blad van het Boek van Mormon staat het doel van
het boek: “Ter overtuiging van de Joden en de
andere volken dat Jezus de Christus is.”

‘Daarnaast is een bekering tot dit geïnspireerde
boek een bekering tot het evangelie van Jezus
Christus, want het bevat het volle evangelie van
Jezus Christus. De Heer heeft aan Joseph Smith
geopenbaard: “En voorts, de ouderlingen, priesters
en leraren van deze kerk zullen in de beginselen
van mijn evangelie onderwijzen, die in de Bijbel
staan, en in het Boek van Mormon, dat de volheid
van het evangelie bevat” (LV 42:12)’ (‘The Book of
Mormon: The Heart of Missionary Proselyting,”
Ensign, september 2002, p. 14).

� President Ezra Taft Benson heeft de christelijke
invloed van het Boek van Mormon aan de orde
gesteld:

• 1 Nephi 6:4

• 1 Nephi 19:18

• 2 Nephi 25:23, 26

Schrijf de indrukken die je over deze teksten
hebt in je studieschrift.

Relevante teksten
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‘De eerlijke zoeker naar waarheid kan het getuige-
nis krijgen dat Jezus de Christus is door onder
gebed de geïnspireerde woorden van het Boek van
Mormon te overpeinzen.

‘Meer dan de helft van alle verzen in het Boek van
Mormon verwijzen naar onze Heer. Sommige vor-
men van Christus’ naam komen per vers zelfs
vaker voor in het Boek van Mormon dan in het
Nieuwe Testament.

‘In het Boek van Mormon komen meer dan hon-
derd verschillende namen van Hem voor. Die
namen hebben een bepaalde betekenis: zij beschrij-
ven zijn goddelijke karakter. (…)

‘(…) Laten wij het Boek van Mormon lezen en ons
ervan overtuigen dat Jezus de Christus is. Laten wij
het Boek van Mormon telkens weer lezen om meer
tot Christus te komen, Hem toegewijder te zijn,
ons beter op Hem te concentreren en volledig in
Hem op te gaan’ (‘Kom tot Christus’, De Ster, janu-
ari 1988, pp. 83, 85).

Het Boek van Mormon is het overtuigende
bewijs van de herstelling.

� De waarheid die in het
Boek van Mormon staat,
bewijst de andere waar-
heden die de herstelling
teweeg heeft gebracht.
Het Boek van Mormon
is niet alleen een getuige
van Jezus Christus, maar

ook voor zijn dienstknecht Joseph Smith, die het
heeft vertaald en het fundament heeft gelegd van
het koninkrijk van God in de laatste dagen.

� President Gordon B. Hinckley heeft het belang
uitgelegd van het Boek van Mormon in verband
met de kerk en de Bijbel:

‘Als het Boek van Mormon waar is, dan is de kerk
ook waar, want hetzelfde gezag waardoor deze hei-
lige kroniek aan het licht kwam, is vandaag de dag

in ons midden. Zij is de herstelling van de kerk die
de Heiland in Palestina had gesticht. Zij is de her-
stelling van de kerk die de Heiland stichtte ten tijde
van zijn bezoek aan dit continent, zoals in dit hei-
lige boek beschreven staat.

‘Als het Boek van Mormon waar is, dan is de Bijbel
ook waar. De Bijbel is het testament van de Oude
Wereld. Het Boek van Mormon is het testament
van de nieuwe wereld. Het ene boek is de kroniek
van Juda, het andere is de kroniek van Jozef, en ze
zijn één geworden in de hand van de Heer ter ver-
vulling van de profetie van Ezechiël. Samen ver-
kondigen zij het koningschap van de Verlosser
der wereld en het bestaan van zijn koninkrijk’
(Conference Report, oktober 1959, p. 119).

� President Ezra Taft Benson heeft getuigd dat het
Boek van Mormon de sluitsteen van een getuigenis
van de herstelling is: ‘Het Boek van Mormon is de
sluitsteen van ons getuigenis. Net zo goed als dat
een gewelf instort wanneer de sluitsteen weggehaald
wordt, zo staat of valt de kerk bij de waarheid van
het Boek van Mormon. De vijanden van de kerk
begrijpen dit maar al te goed. Daarom doen zij zo
enorm veel moeite om te bewijzen dat het Boek van
Mormon onjuist is, want als het Boek van Mormon
in diskrediet kan worden gebracht, dan gebeurt het-
zelfde met de profeet Joseph Smith. Evenzo de aan-
spraak op de sleutels van het priesterschap, en op
openbaring, en op een herstelde kerk. Omgekeerd
echter, als het Boek van Mormon waar is — en mil-
joenen hebben getuigd dat zij een getuigenis van
de Geest ontvangen hebben dat het inderdaad
waar is — dan moet men de aanspraken op de her-
stelling en alles wat daarbij hoort ook aanvaarden.’
(A Witness and a Warning [1988], p. 19.)

� President Benson heeft ook verklaard dat we het
Boek van Mormon heel goed kunnen gebruiken om
de bezwaren van onderzoekers tegen de herstelde
waarheden van het evangelie te weerleggen:

‘We moeten het Boek van Mormon gebruiken om
bezwaren tegen de kerk weg te nemen. (...)

‘(...) Alle bezwaren, of ze nu over abortus, meer-
voudig huwelijk, de sabbat of iets anders gaan,
hangen af van de vraag of Joseph Smith en zijn
opvolgers profeten van God waren die openbaring
van God ontvingen. En dit is de werkwijze waarmee
we met het Boek van Mormon de meeste bezwaren
kunnen ontzenuwen.

‘Ten eerste, stel vast wat het bezwaar is.

• 1 Nephi 13:40

• Leer en Verbonden 20:8–12

Schrijf de indrukken die je over deze teksten
hebt in je studieschrift.

Relevante teksten
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‘Ten tweede, antwoord uit het geopenbaarde woord.

‘Ten derde, geef aan dat de juistheid van het ant-
woord in feite afhangt van de vraag of de openba-
ring van een hedendaagse profeet komt.

‘Ten vierde, leg uit dat de vraag of we hedendaagse
profeten en openbaring hebben in feite afhangt van
de vraag of het Boek van Mormon waar is.

‘Het enige probleem dat de tegenspreker dus moet
oplossen, is er achter zien te komen of het Boek van
Mormon waar is. Want als het Boek van Mormon
waar is, dan is Jezus de Christus, dan was Joseph
Smith zijn profeet, dan is De Kerk van Jezus Christus
van de Heiligen der Laatste Dagen waar — onder
leiding van een profeet die openbaring ontvangt.

‘Het is onze belangrijkste taak om het evangelie
doeltreffend te verkondigen. We zijn niet verplicht
om op ieder bezwaar in te gaan. Uiteindelijk staat
ieder mens met zijn rug tegen de muur van het
geloof, en daar moet hij een keuze maken.’ (A
Witness and a Warning, pp. 4–5.)

� Ouderling Richard G. Scott van het Quorum der
Twaalf Apostelen heeft goede raad gegeven die we
zelf ter harte kunnen nemen en onze onderzoekers
kunnen geven: ‘Probeer eens het Boek van Mormon
te lezen omdat je het wilt, niet omdat je het moet.
Ontdek zelf dat het waar is. Stel bij het lezen van
iedere bladzijde de vraag: ‘Kan iemand dit geschre-
ven hebben of is het tot ons gekomen zoals Joseph
Smith heeft getuigd?’ Pas de leringen die je ontdekt
toe. Ze zullen je tegen het kwaad van Satan verster-
ken. Volg Moroni’s raad op. Vraag God de Vader
oprecht, in de naam van Jezus Christus, met een
eerlijke bedoeling, of de leringen in het Boek van
Mormon waar zijn. (Zie Moroni 10:3–5.) Vraag met
een verlangen naar een bevestigend antwoord,
zonder twijfel. (…) Ik weet dat je een geestelijke
bevestiging kunt ontvangen dat het boek waar is.
Dan weet je dat Jezus Christus leeft, dat Joseph
Smith een profeet was en dat De Kerk van Jezus
Christus van de Heiligen der Laatste Dagen de
kerk is van de Heer. (Zie inleiding van het Boek
van Mormon, in het bijzonder de laat-
ste alinea.) Je zult bevestigen dat de
Heiland zijn kerk door middel van een
profeet leidt. Die waarheden worden
het fundament van een productief
leven’ (De Ster, november 2003, p. 42.)

Onder leiding van Jezus Christus hebben
zijn dienstknechten het priesterschap en de
kerk hersteld.

� De herstelling verdreef de duisternis van de afval.
Het priesterschapsgezag werd hersteld. Door middel
van de profeet Joseph Smith heeft de Heer zijn
kerk op aarde hersteld, zodat de heilsbeginselen
en -verordeningen van het evangelie op de juiste
manier kunnen worden bediend om de mensen tot
Christus te brengen.

� President Gordon B. Hinckley heeft eerbiedig
over het Melchizedeks priesterschap gesproken dat
Petrus, Jakobus en Johannes hebben hersteld:

‘Geen koning, geen president, geen staatshoofd,
geen zakenman of ondernemer draagt dit gezag.

(…) En toch is het gegeven aan deze
nederige mannen die Jezus terzijde
stonden als zijn apostelen.

‘Drie van deze gekozen apostelen —
Petrus, Jakobus en Johannes — zijn
ergens ‘in de wildernis’ aan de
Susquehanna aan Joseph en Oliver

• Handelingen 3:20–21

• Leer en Verbonden 1:30

• Leer en Verbonden 13:1

• Leer en Verbonden 27:12–13

• Geschiedenis van Joseph Smith 1:72

• Geloofsartikelen 1:5–6

Schrijf de indrukken die je over deze teksten
hebt in je studieschrift.

Relevante teksten

V O O R B E R E I D I N G O P E E N Z E N D I N G C U R S I S T E N B O E K

D E H E R S T E L L I N G E N N I E U W E S C H R I F T U U R

77

‘Probeer eens het Boek
van Mormon te lezen
omdat je het wilt, niet

omdat je het moet.’



verschenen. Zij legden hen de handen op en
bevestigden het heilige gezag op hen.

De precieze datum is ons niet bekend, maar alles
wijst erop dat het waarschijnlijk laat in mei of
ergens in juni van hetzelfde jaar 1829 heeft plaats-
gevonden.’ (Toespraak gehouden ter gelegenheid
van de 175ste herdenking van de herstelling van het
priesterschap, 16 mei 2004.)

� Ouderling David B. Haight, voormalig lid van
het Quorum der Twaalf Apostelen, heeft getuigd:
‘De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der
Laatste Dagen verkondigt aan de wereld dat deze
kerk de herstelde kerk van Christus is. Die herstel-
ling was nodig omdat de profeten en apostelen, die
het fundament waren van de oorspronkelijke kerk
van de Heer, gedood werden of anderszins werden
weggenomen. De hedendaagse kerk is gebouwd op
het fundament van profeten en apostelen, met Jezus
Christus als de hoeksteen. Daarom is er ook geen
sprake van een reformatie, een reorganisatie of van
zomaar een sekte. Het is de kerk van Jezus Christus,
die in de laatste dagen is hersteld.’ (Zie De Ster,
nummer 6, 1986, p. 6.)

� Ook president Gordon B. Hinckley heeft getuigd
dat de Kerk van Jezus Christus is hersteld:

‘Dit is de herstelde Kerk van Jezus Christus. (…)
Wij getuigen dat de hemelen zijn geopend, dat
de gordijnen zijn opengeschoven, dat God heeft
gesproken en dat Jezus Christus Zich heeft ver-
toond, waarop het verlenen van goddelijk gezag
is gevolgd.

Jezus Christus is de hoeksteen van dit werk, en het
is gebouwd op een “fundament van (...) apostelen
en profeten” (Efeziërs 2:20)’ (Liahona, november
2002, p. 81).

DENKWERK

• In welke opzichten verschilt De Kerk van Jezus
Christus van de Heiligen der Laatste Dagen van
de andere kerken?

• Op welke manieren heeft het Boek van Mormon
je geholpen om tot de Heiland te naderen?

• Hoe ga jij het Boek van Mormon gebruiken om
anderen behulpzaam te zijn bij het krijgen van
een getuigenis van de profeet Joseph Smith en
de herstelling?

• Hoe vind je het dat de Heer het priesterschapsge-
zag dat hij eens aan Petrus, Jakobus en Johannes

heeft verleend aan jonge zendelingen toever-
trouwt?

PRAKTIJKWERK

• Geef op een gezinsavond of op een andere
geschikte gelegenheid les in een of meer van de
beginselen die in dit hoofdstuk zijn behandeld.
Gebruik teksten en getuig van de waarheid van
deze beginselen. (Je doet er goed aan om een les-
plan op te stellen voordat je je les geeft.)

• Leer de volgende schriftuurplaatsen uit je hoofd:
Handelingen 2:37–38; 7:55–56; Efeziërs 2:19–20;
4:11–14.

• Leer het titelblad van het Boek van Mormon uit
je hoofd.

• Kies sleutelverzen uit de Geschiedenis van
Joseph Smith en leer die uit het hoofd.

AANVULLENDE LEESSTOF

Trouw aan het geloof: evangeliewijzer
• ‘Herstelling van het evangelie’ (pp. 79–82)

• ‘Joseph Smith’ (pp. 91–92)

• ‘Priesterschap’ (pp. 132–137)

• ‘Aäronisch priesterschap’ (pp. 4–5)

• ‘Melchizedeks priesterschap’ (pp. 109–110)

AANTEKENINGEN EN INDRUKKEN
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INLEIDING

Is geloof het eerste beginsel van het evangelie? Nee!
Het vierde geloofsartikel leert ons dat geloof in Jezus
Christus het eerste beginsel van het evangelie is.
Geloof in Christus omvat een sterk geloof dat Hij
de Zoon van God is en de Heiland en Verlosser van
de wereld. We moeten inzien dat we alleen bij onze
hemelse Vader kunnen terugkeren als we op de
genade en barmhartigheid van zijn Zoon vertrouwen
en gehoorzaam zijn geboden naleven. Als we geloof
in Christus hebben, aanvaarden we zijn verzoening
en leringen, en passen die toe, wat leidt tot de doop
‘uit water en Geest’ (Johannes 3:5).

Geloof in Jezus Christus motiveert zendelingen om
hard te werken, zich aan de zendingsregels te hou-
den en ijverig op zoek te gaan naar onderzoekers.
Geloof brengt de zekerheid dat ze het werk van de
Heer doen en Hem vertegenwoordigen met hun
boodschap van heil. Zendelingen die hun geloof
vergroten, zullen hun onderzoekers met meer
geesteskracht kunnen lesgeven en zo meewerken
aan hun bekering tot de Heiland Jezus Christus en
zijn herstelde evangelie.

Noot: In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het belang
van geloof in Jezus Christus, hoe je je geloof kunt
vergroten, de rol van geloof bij bekering tot het
evangelie, en hoe geloof verband houdt met beke-
ring van zonden, de doop en de ontvangst van de
gave van de Heilige Geest. Zoals je weet is bekering
van zonden uitgebreid besproken in hoofdstuk
twee van dit cursistenboek.

BELANGRIJKE LEERSTELLINGEN EN
BEGINSELEN

• Geloof in de Heer Jezus Christus is van wezenlijk
belang voor geestelijke groei.

• Geloof kan toenemen.

• Geloof leidt tot bekering tot het evangelie.

• Bekering tot het evangelie omvat bekering van
zonden, de doop en de gave van de Heilige Geest.

BEGELEIDENDE TEKSTEN EN
VERKLARINGEN

Geloof in de Heer Jezus Christus is van
wezenlijk belang voor geestelijke groei.

� Het geloof dat tot
eeuwig heil leidt,
moet gebaseerd zijn
op de Heer Jezus
Christus. ‘Geloof in
Jezus Christus houdt
in volledig op Hem te
vertrouwen — u te
verlaten op zijn
oneindige macht,
alwetendheid en
liefde. Het sluit in dat
u in zijn leringen
gelooft. Het houdt in

dat u gelooft dat hoewel wij niet alles begrijpen,
Hij dat wel doet. (…) Hij is altijd bereid u te hel-
pen wanneer u zijn verzoek als leidraad neemt:
“Vertrouw op Mij bij iedere gedachte; twijfel niet,
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vrees niet” (LV 6:36)’ (Trouw aan het geloof: evange-
liewijzer [2004], pp. 55–56).

� President Ezra Taft Benson heeft uitgelegd
waarom we ons geloof in de Heer Jezus Christus
moeten stellen:

‘Het grondbeginsel van onze godsdienst
is geloof in de Heer Jezus Christus.
Waarom is het raadzaam onze hoop en
ons vertrouwen in één enkele figuur
te stellen? Waarom is geloof in Hem
zo onontbeerlijk voor gemoedsrust in dit leven en
voor hoop in de toekomende wereld?

‘(…) Alleen Jezus Christus heeft het unieke vermo-
gen die hoop en kracht te verschaffen, waarmee wij
de wereld kunnen overwinnen en boven onze
menselijke tekorten kunnen uitstijgen. (…)

‘Geloof in Hem is meer dan slechts erkennen dat
Hij leeft. Het is meer dan een overtuiging te kennen
geven.

‘Geloof in Jezus Christus bestaat uit volledig ver-
trouwen op Hem. Als God bezit Hij onbegrensde
macht, intelligentie en liefde. Er is geen enkel
menselijk probleem dat Hij niet in staat is op te
lossen. Daar Hij beneden alles is neer-
gedaald (zie LV 122:8), weet Hij hoe
Hij ons boven onze dagelijkse proble-
men kan laten uitstijgen’ (zie De Ster,
april 1984, pp. 9, 13).

� Ouderling Dallin H. Oaks van het
Quorum der Twaalf Apostelen heeft
uitgelegd hoe we met geloof dat op Jezus gebaseerd
is vertrouwen in God kunnen ontplooien:

‘Geloof in de Heer Jezus Christus is de overtuiging
en het vertrouwen dat God ons kent en van ons

houdt en onze gebeden hoort en verhoort op de
wijze die voor ons het beste is.

‘God zal zelfs meer doen dan wat het beste voor ons
is. Hij zal doen wat het beste is voor ons en voor al
de kinderen van onze hemelse Vader. De overtuiging
dat de Heer meer inzicht heeft dan wij en dat Hij
onze gebeden beantwoordt op een wijze die het beste
voor ons en voor al zijn andere kinderen is, is een
belangrijk bestanddeel van geloof in de Heer Jezus
Christus. (...)

‘Geloof moet vertrouwen omvatten. (…) Als wij
geloof hebben in de Heer Jezus Christus, moeten wij
ook vertrouwen in Hem hebben. We moeten zoveel
vertrouwen in Hem hebben dat we bereid zijn om
zijn wil te accepteren, in het besef dat Hij weet wat
het beste voor ons is. (…)

‘(…) Het oefenen van geloof in de Heer Jezus Christus
is altijd onderworpen aan de regels van de hemel,

aan de goedheid, wil, wijsheid en
timing van de Heer. We kunnen
inderdaad niet echt op de Heer ver-
trouwen als we niet volledig op zijn
wil en timing vertrouwen. Wanneer
we zo’n geloof en vertrouwen in de

Heer hebben, hebben we echte zekerheid. (...)

‘Geloof in de Heer Jezus Christus bereidt je voor op
alles wat op je levenspad kan komen. Door dergelijk
geloof worden we voorbereid op de verschillende
mogelijkheden in het leven — om gebruik te maken
van de mogelijkheden die we krijgen en te volharden
als bepaalde mogelijkheden aan ons voorbijgaan’
(‘Geloof in de Heer Jezus Christus’, De Ster, juli
1994, pp. 87–89).

� Ouderling Joseph B. Wirthlin van het Quorum
der Twaalf Apostelen heeft uitgelegd hoe we kun-
nen weten of ons geloof in overeenstemming met
Gods wil is:

‘Hoe weten we of ons geloof zich schikt
naar de wil van onze hemelse Vader
en dat Hij goedkeurt wat we nastre-
ven? We moeten het woord van God
kennen. Een van de redenen waarom
we ons in de Schriften verdiepen, is
om te weten hoe onze hemelse Vader

vanaf het begin met de mens gehandeld heeft. Als
het verlangen van ons hart botst met de Schriften,
moeten we er niet meer aan toegeven.

‘Verder moeten we de raad van de hedendaagse
profeten opvolgen, want zij geven geïnspireerde raad.

• 1 Nephi 7:12

• 2 Nephi 9:23

• 2 Nephi 31:19

• Alma 37:33

• Moroni 7:26

• Geloofsartikelen 1:4.
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‘Daarbij moeten we overpeinzen, bidden en om lei-
ding van de Geest vragen. Als we dat doen, heeft de
Heer beloofd: “Ik zal in uw gedachten en in uw hart
tot u spreken door de Heilige Geest, die op u zal
komen en die in uw hart zal wonen” [LV 8:2].

Alleen als ons geloof op één lijn ligt met de wil van
onze hemelse Vader, zijn we in staat om de verlangde
zegeningen te ontvangen’ (Liahona,
november 2002, p. 84).

Geloof kan toenemen.

� Hoe krijgen we meer geloof? Geloof
is een gave van God waar we onze zin-
nen op moeten zetten. In de Bible Dictionary staat
dat ‘hoewel geloof een gave is, het wel gezocht en
verzorgd moet worden, totdat het van een klein
zaadje tot een grote boom is gegroeid’ (‘Faith’, p.
670). Ouderling Neal A. Maxwell, voormalig lid
van het Quorum der Twaalf Apostelen, heeft uitge-
legd dat ‘geloof doelbewuste verzorging vereist,
omdat het niet statisch is; of het neemt toe, of het
neemt af’ (Lord, Increase Our Faith [1994], p. 1).

De apostelen van Jezus begrepen de noodzaak van
meer geloof. Zij vroegen Hem: ‘Geef ons meer geloof’
(Lucas 17:5). Goed zendingswerk staat of valt met
ons vermogen om meer geloof te krijgen.

� Ouderling Joseph B. Wirthlin heeft uitgelegd wat
we kunnen doen om meer geloof te krijgen: ‘Als we
studeren, overpeinzen en bidden, groeit ons geloof

in de onzichtbare maar ware zaken Gods. Al begin-
nen we maar met slechts “een sprankje geloof (…)
al [kunnen we] niet meer doen dan verlangen te
geloven” [Alma 32:27; zie ook vss. 28–43], en ons
kleine zaadje van geloof verzorgen, zal het uitgroeien
tot een springlevende, krachtige, vruchtbare boom
van getuigenis’ (De Ster, januari 1989, p. 30).

� Toen hij lid was van de Zeventig
heeft ouderling John K. Carmack uit-
gelegd hoe we meer geloof kunnen
krijgen:

‘We krijgen meer geloof als we met
ons hele ziel op de Heer vertrouwen.

We kunnen niet zeggen: “We hebben genoeg gedaan
en verdienen rust.” Noch halen we meer geloof uit
definities, logica of de filosofie. Wij moeten veeleer:

‘• Het goede doen en de Heer dienen, omdat we
Hem met onze hele ziel kennen, vertrouwen en
liefhebben.

‘• Niet denken dat we een beloning of een dankje
verdienen voor wat we doen, hoewel die zeker
zullen volgen.

‘• Ootmoedig vragen, zoeken en kloppen.

‘• Nooit iets van de Heer eisen, omdat we altijd bij
Hem in de schuld staan.

‘• In alles de uiteindelijke beslissing aan Hem laten,
en ons de houding ‘niet mijn wil, maar de uwe
geschiede’ eigen maken.

‘• Wees bereid je hele leven offers te brengen, zelfs
je eigen leven.

‘Wij, de leden van ’s Heren kerk, kunnen meer
geloof krijgen als wij dat echt willen, door meer te
doen dan de minimale eisen van het evangelie en
volkomen vertrouwen in de Heer te ontwikkelen’
(‘Lord, Increase Our Faith’, Ensign, maart 2002, p. 57).

� Ouderling Richard G. Scott van het Quorum
der Twaalf Apostelen heeft verschillende manieren
genoemd waarmee we ons geloof kunnen vergro-
ten en een schragende kracht in ons leven kunnen
krijgen:

‘Geloof is echter geen illusie noch magie, maar een
kracht die op eeuwige beginselen gebaseerd is. Bent
u iemand die tevergeefs heeft geprobeerd geloof te
oefenen? Als dat het geval is, hebt u waarschijnlijk
de beginselen van geloof niet begrepen en niet
nageleefd. (…)

• Romeinen 10:17

• Jakob 4:6

• Helaman 3:35

Schrijf de indrukken die je over deze teksten
hebt in je studieschrift.
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‘U zult de vruchten van geloof plukken als u de
beginselen naleeft die God voor het gebruik ervan
heeft vastgesteld. Enkele van die beginselen zijn:

‘• Vertrouwen op God en op zijn gewilligheid om
u te helpen, ongeacht de omstandigheden.

‘• Gehoorzaamheid aan zijn geboden en laten zien
dat Hij u kan vertrouwen.

‘• Openstaan voor de zachte influisteringen van de
Geest.

‘• Moedig gehoor geven aan die influisteringen.

‘• Geduldig en welwillend zijn als God u door
moeilijkheden laat groeien en als u in de loop der
tijd stukje bij beetje antwoorden ontvangt. (…)

U kunt uw geloof doelmatiger gebruiken als u het
beginsel toepast waarvan Moroni heeft gezegd: ‘dat
geloof datgene is waarop men hoopt maar dat men
niet ziet; daarom, betwist niet omdat gij niet ziet,
want gij ontvangt geen getuigenis dan na de
beproeving van uw geloof.’ [Ether 12:6, cursivering
toegevoegd.] Iedere keer als u uw geloof beproeft, dat
wil zeggen, als u aan een influistering gehoor geeft,
zult u van de Geest het bevestigende bewijs krijgen.
Door dergelijke gevoelens zal uw geloof versterkt
worden. En als u dat blijft doen, zal uw geloof steeds
groter worden. (…)

‘Zelfs als u uw sterkste geloof oefent, zal God niet
altijd onmiddellijk aan uw verlangens voldoen. Maar
Hij zal antwoorden met wat volgens zijn eeuwige
plan het beste voor u is. Zijn liefde voor u is zo innig
en allesomvattend, dat u zich dat in dit onder-
maanse niet kunt voorstellen. Als u zijn hele plan
zou begrijpen, zou u nooit om iets vragen dat daar-
mee in strijd is. Ook niet als u daar door uw gevoe-
lens toe verleid wordt. Door oprecht geloof krijgen
we het begrip en de kracht om de wil van onze
hemelse Vader te aanvaarden, ook als die anders is
dan de onze. We kunnen zijn wil in alle rust en vol
vertrouwen aanvaarden, want zijn oneindige wijs-
heid overtreft ons vermogen om zijn plan, dat zich
stukje bij beetje ontvouwt, volledig te begrijpen’
(Liahona, mei 2003, pp. 76–77).

� President James E. Faust, raadgever
in het Eerste Presidium, heeft uitgelegd
hoe we ons geloof kunnen behouden:
‘Om ons geloof te behouden, moeten
we nederig en medelevend zijn, aardig

en vrijgevig ten opzichte van de armen en behoefti-
gen. Door in geloof neer te knielen wordt geloof
ook door dagelijkse hoeveelheden spiritualiteit in
stand gehouden. Het begint met ons als persoon en
breidt zich uit tot het gezin dat in rechtschapenheid
verenigd moet worden. Eerlijkheid, fatsoen, inte-
griteit en deugdzaamheid zijn allemaal noodzake-
lijke ingrediënten van ons geloof, en zullen een
toevluchtsoord voor onze ziel zijn’ (Liahona, juli
2000, p. 20).

Geloof leidt tot bekering tot het evangelie.

� Zendelingen moeten niet alleen weten hoe ze zelf
meer geloof kunnen krijgen, maar ze moeten ook
leren hoe ze het geloof van de mensen die ze les
geven, kunnen aanwakkeren. Wanneer er in het
herstelde evangelie wordt onderwezen, wordt er een
zaadje van hoop in het hart van de onderzoeker
gelegd en begint er geloof te groeien. Dit geloof kan
leiden tot een herkenbaar gevoel dat de waarheid
van de boodschap bevestigt. Als dat gevoel ontstaat,
neemt geloof toe, wat weer leidt tot een aanvaarden
van de boodschap en het verlangen om de evange-
lienormen na te leven. Een getuigenis en oprechte
bekering zijn het resultaat van een toename in
geloof.

� Ouderling Robert D. Hales van het Quorum der
Twaalf Apostelen heeft uitgelegd dat geloof een
bestanddeel is van de vruchtbare grond waarin
bekering tot het evangelie tot bloei komt:

‘De eerste zaadjes van bekering tot het evangelie
worden gezaaid als men zich bewust wordt van het
evangelie van Jezus Christus en verlangt naar de
waarheid omtrent zijn herstelde kerk. ‘Laat dat ver-

langen dan in u werken’ (Alma 32:27).
Verlangen naar de waarheid is als een
zaadje dat ontkiemt in de vruchtbare
grond van geloof, geduld, ijver en lank-
moedigheid (zie Alma 32:27–41). (…)

• 2 Nephi 31:19–20

• Alma 32:7–8, 28–29, 41

Schrijf de indrukken die je over deze teksten
hebt in je studieschrift.
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‘(…) In het acceptatieproces
van het evangelie ervaren we
bekering, dat ootmoed tot
gevolg heeft, alsmede een
gebroken hart en een versla-
gen geest. Zo worden we op
de doop, de vergeving van
zonden en de gave van de
Heilige Geest voorbereid.
Dan kunnen we, na verloop
van tijd en door getrouwheid,

moeilijkheden en tegenspoed te boven komen en
tot het einde toe volharden’ (zie De Ster, juli 1997,
p. 79).

� President Marion G. Romney, voormalig raadge-
ver in het Eerste Presidium, heeft verklaard dat
geloof een essentieel bestanddeel van bekering tot
het evangelie is: ‘Bekering betekent zich afkeren van
de ene overtuiging of gedragslijn en zich wenden
tot een andere. Bekering is een geestelijke en morele
verandering. Bekering impliceert niet uitsluitend dan
men mentaal Jezus Christus en zijn leringen aan-
vaardt, maar tevens een motiverend geloof in Hem
en zijn evangelie. Een geloof dat een verandering
teweegbrengt, een ware verandering in iemands
begrip van de betekenis van het leven en zijn trouw
aan God, in interesse, gedachte en gedrag. In
iemand die volledig tot bekering is gekomen, is het
verlangen naar zaken die lijnrecht tegenover het
evangelie van Jezus Christus staan, in feite dood
gegaan. En daarvoor in de plaats is liefde voor God
gekomen, met en vaste en stuwende vastberaden-
heid om zijn geboden te onderhouden’ (Conference
Report, Guatemala Area Conference 1977, p. 8).

� President Gordon B. Hinckley heeft aangegeven
dat bekering begint met kleine stapjes geloof:
‘Tijdens het bekeringsproces krijgt de onderzoeker
van de kerk iets te horen. Hij leest misschien iets.
Hij begrijpt het wonder misschien nog niet hele-
maal, en dat kan ook niet. Maar als hij oprecht
zoekt, als hij bereid is om op zijn knieën te gaan
en te bidden, zal de Geest zijn hart aanraken, mis-
schien maar lichtjes. Daardoor wordt
hem de juiste weg gewezen. Hij ziet
een beetje van wat hij nog nooit eer-
der gezien heeft. En met geloof, her-
kenbaar of niet, neemt hij een aantal
voorzichtige stappen. En dan opent
zich een andere perspectief’ (Liahona,
juli 2002, p. 80).

� President Hinckley heeft ook gezegd dat het
geloof van de leden voeding kan bieden aan het
ontluikende geloof van de onderzoekers:

‘Het geloof van een onderzoeker is als een stuk
groen hout dat in een helder vuur wordt gelegd.
Gewarmd door de vlammen, droogt het en vat
vlam. Maar als het uit het vuur wordt gehaald, zal
het niet blijven branden. Het zal uitdoven. Maar
als men het in het vuur laat liggen, begint het hel-
der te branden. Spoedig maakt het deel uit van het
vuur en zal ander groen hout aansteken.

‘Broeders en zusters, zo gaat dit grote werk van
geloof voorwaarts om de mensen op aarde te
onderwijzen in de wegen van de Heer. En als zij
zijn voorbeeld volgen, zullen zij meer geluk ont-
vangen’ ((Liahona, juli 2002, p. 82).

Bekering tot het evangelie omvat bekering
van zonden, de doop en de gave van de
Heilige Geest.

� Geloof en bekering, onder-
delen van de aanvaarding
van het evangelie, bereiden
ons voor op de verordeningen
van de doop en de bevesti-
ging. De doop en de gave van
de Heilige Geest door hand-
oplegging zijn noodzakelijk

om lid te worden van De Kerk van Jezus Christus
van de Heiligen der Laatste Dagen.

� Ouderling Dallin H. Oaks heeft
verklaard dat bekering inhoudt dat
men bereid is alles op te geven wat
niet in overeenstemming is met het
herstelde evangelie: ‘Het evangelie van
Jezus Christus zet aan tot verande-

ring. Zijn veelvuldige boodschap is: bekeert u, en
zich bekeren houdt in dat we alle gewoonten —

• Matteüs 3:16

• Johannes 3:5

• 2 Nephi 31:13, 17

• Geloofsartikelen 1:3–4

Schrijf de indrukken die je over deze teksten
hebt in je studieschrift.

Relevante teksten
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persoonlijke, huiselijke, etnische en nationale —
opgeven die ingaan tegen de geboden van God.
Het doel van het evangelie is gewone mensen om
te vormen tot celestiale burgers, en dat vergt veran-
dering’ (Liahona, november 2003, p. 37).

� De profeet Joseph Smith heeft het volgende
beginsel in verband met de verordening van de
doop besproken:

‘Men zou net zo goed een zak zand als een mens
kunnen dopen als het niet gedaan wordt met het
oog op de vergeving van zonden en het krijgen van
de Heilige Geest. De doop in water is slechts een
halve doop, en stelt niets voor zonder de andere
helft — namelijk de doop met de Heilige Geest. (…)

‘(…) De doop met water, zonder de doop met vuur
van de Heilige Geest, is nutteloos; ze zijn beide nood-
zakelijk en onlosmakelijk verbonden’ (Teachings of
the Prophet Joseph Smith, samengesteld door Joseph
Fielding Smith [1976], pp. 314, 360).

� President Boyd K. Packer, waarnemend president
van het Quorum der Twaalf Apostelen, heeft ver-
klaard dat zendelingen moeten begrijpen dat de
doop meer is dan alleen een verordening met water:

‘Wanneer u onderzoekers onderwijst en hen op de
doop in water voorbereidt, mag u de gave van de
Heilige Geest — de doop met vuur — niet vergeten.
Beschouw ze als één volzin. Eerst komt de doop
met water en dan de doop met vuur.

‘Iemand kan u vragen: “Wil het werk vlotten?” of
“Hebben jullie onderzoekers?”

‘Je antwoordt automatisch: “Ja, we hebben een
gezin dat zich voorbereidt op de doop en bevesti-
ging, op de gave van de Heilige Geest.” Ik herhaal: op
de doop en op de gave van de Heilige Geest — ver-
bind die twee aan elkaar’ (‘The Gift of the Holy
Ghost: What Every Missionary Should Know — and
Every Member As Well’, instructiebijeenkomst voor
nieuwe zendingspresidenten, 24 juni 2003, p. 2).

� Ouderling Henry B.
Eyring van het Quorum
der Twaalf Apostelen,
sprekend over wie de
gave van de Heilige Geest
niet hebben ontvangen,
heeft uitgelegd: ‘De
Heilige Geest kan alleen
dan bij hen zijn wanneer
zij trouw zijn geweest en
de verordeningen van de

doop en de handoplegging door hen die daartoe
het gezag bezitten. Maar zelfs vóór de doop kan de
Heilige Geest aan een kind of volwassene getuigen
van de waarheid. Wel moeten zij naar dat getuige-
nis leven om het te behouden, maar het zal hen
naar het goede leiden en hen helpen de verbonden
te aanvaarden en na te leven die hun mettertijd het
gezelschap van de Heilige Geest zullen bezorgen’
(De Ster, juli 1996, p. 58).

� President James E. Faust heeft uitgelegd dat iemand
al vóór de doop door de Geest een getuigenis van
de waarheid kan krijgen, maar dat de bedieningen
van de Geest beperkt blijven als iemand niet de
gave van de Heilige Geest ontvangt:

‘Velen buiten de kerk hebben openbaring ontvangen
door de macht van de Heilige Geest, waardoor ze
overtuigd zijn van de waarheid van het evangelie.
Door die macht verkrijgen oprechte onderzoekers
vóór hun doop een getuigenis van het Boek van
Mormon en van de evangeliebeginselen. Maar de
bediening van de Heilige Geest is beperkt als we de
gave van de Heilige Geest niet hebben ontvangen.

‘Wie na zijn doop en bevestiging de gave van de
Heilige Geest bezit, kan meer licht en getuigenis
ontvangen. Dat komt doordat de gave van de Heilige
Geest “een permanent getuigenis en een hogere
begiftiging [is] dan de gewone manifestatie van
de Heilige Geest” [in James R. Clark, samensteller,
Messages of the First Presidency of The Church of Jesus
Christ of Latter-day Saints, 6 delen (1965–1975),
deel 5, p. 4.] Het is een hogere begiftiging omdat
de gave van de Heilige Geest kan werken als een
“reinigend instrument om iemand te zuiveren en
hem van alle zonden te verlossen” [Bible Dictionary,
‘Holy Ghost’, p. 704]’ (Liahona, juli 2001, p. 70–71).

DENKWERK

• Denk na over geloofsartikel 4. Waarom is het denk
je belangrijk dat de beginselen en verordeningen
in die volgorde worden genoemd? Waarom denk
je dat geloof in Jezus Christus als eerste wordt
genoemd?

• Wat kun je doen om meer geloof in Jezus Christus
te krijgen?

• Wat betekent het om geloof in Jezus Christus te
oefenen?

• Welke raad zou jij aan onderzoekers geven die zeg-
gen dat ze moeite hebben met het verhaal van het
eerste visioen en het Boek van Mormon? Waarom?
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• Waarom is de waterdoop maar ‘een halve doop’?

PRAKTIJKWERK

• Leer Hebreeën 11:1, Alma 32:21 en Ether 12:6
uit het hoofd.

• Neem de opsommingen in de citaten van ouder-
ling John K. Carmack (p. 83) en ouderling Richard
G. Scott (pp. 83–84) door. Bekijk in hoeverre jouw
houding en vaardigheden overeenkomen met
die punten. Kies een of twee punten uit waarin
je je kunt verbeteren en maak een plan om die
verbetering te verwezenlijken. Bid over je plan
tot je hemelse Vader en vraag om hulp om meer
geloof te krijgen.

AANVULLENDE LEESSTOF

Trouw aan het geloof: evangeliewijzer
• ‘Doop’ (pp. 25–30)

• ‘Bekering’ (pp. 13–17)

• ‘Geloof’ (pp. 55–57)

• ‘Heilige Geest’ (pp. 72–75)

AANTEKENINGEN EN INDRUKKEN
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INLEIDING

Toekomstige zendelingen moet zichzelf voorberei-
den op het strenge regime van het zendingsleven.
President Gordon B. Hinckley heeft nadrukkelijk
gesteld dat het belangrijk is dat zendelingen een
goede mentale en fysieke gezondheid hebben:

‘Dit is hard werken. Je moet er sterk en
vitaal voor zijn. Je moet er een scherp
verstand voor hebben. (…)

‘Zendingswerk in de kerk is zeker geen
overgangsrite. Het is een roeping die
de president van de kerk verstrekt aan hen die haar
waardig zijn en haar aankunnen. (…)

‘Een goede fysieke en mentale gezondheid is essen-
tieel. (…)

‘Er zijn ouders die zeggen: “Als we Jantje maar op
zending krijgen, dan zal de Heer hem zegenen met
gezondheid.”

‘Het lijkt er niet op dat het zo werkt. Integendeel:
wat voor fysieke of mentale tekortkoming een zen-
deling ook heeft als hij op zending gaat, wordt in
het zendingsveld alleen maar erger door de stress
van het werk.

‘We moeten gewoon de feiten onder ogen zien.
We besteden miljoenen aan medische zorg en tal-
loze uren aan hulpverlening aan zendelingen met
problemen die hun het werken gewoon onmoge-
lijk maken. (…)

‘Er is ander bevredigend werk dat mensen met ern-
stige beperkingen kunnen doen. En de Heer zal hen
zegenen voor wat zij kunnen doen. (…)

‘Ik wil beklemtonen dat we wel degelijk zendelin-
gen nodig hebben, maar dat ze in staat moeten zijn
om het werk te doen. (…)

‘Ze moeten enthousiast zijn en een verlangen heb-
ben om de Heer te dienen als zijn afgezanten aan
de wereld. En ze moeten gezond en sterk zijn,

zowel fysiek als mentaal, want het is
veeleisend werk, de werkdagen zijn
lang, en de stress kan groot zijn’
(‘Zendingswerk’, Eerste wereldwijde
instructiebijeenkomst voor leidinggeven-
den, januari 2003, pp. 18–19).

Een toekomstig zendeling die goed begrijpt dat
zendingswerk fysiek en mentaal hoge eisen aan
hem stelt en hoe hij zich daar het beste op kan
voorbereiden, zal zich straks beter kunnen aanpas-
sen aan de nieuwe leefstijl en slagen in het werk
van de Heer.

BELANGRIJKE LEERSTELLINGEN EN
BEGINSELEN

• Toekomstige zendelingen moeten zich voorberei-
den op de fysieke en emotionele eisen van een
voltijdzending.

• Er zijn respectabele alternatieven voor wie van-
wege fysieke of emotionele omstandigheden door
hun priesterschapsleiders zijn vrijgesteld van een
voltijdzending.

LICHAMELIJKE EN EMOTIONELE VOORBEREIDING

V O O R B E R E I D I N G O P E E N Z E N D I N G C U R S I S T E N B O E K 89

Hoofdstuk 11

‘Een goede fysieke en
mentale gezondheid is

essentieel.’



BEGELEIDENDE TEKSTEN EN
VERKLARINGEN

Toekomstige zendelingen moeten zich
voorbereiden op de fysieke en emotionele
eisen van een voltijdzending.

� Zendingswerk is zwaar en veeleisend. Er wordt
van toekomstige zendelingen verwacht dat zij zich
terdege voorbereiden op het zendingsleven. Dat
betreft niet alleen hun deugdzaamheid, maar ook
hun fysieke, mentale en emotionele voorbereiding.
Als de lichamelijke of mentale gezondheid van
een zendeling te wensen overlaat, zet dat hem of
haar op achterstand wat dit aspect van de opbouw
van Gods koninkrijk betreft. Een goede mentale
gezondheid is ook van belang om de Heer ‘met
geheel uw hart, macht, verstand en kracht’ (LV 4:2)
te kunnen dienen. Daarom is het belangrijk dat de
zendeling goede eet- en slaapgewoonten heeft ont-
wikkeld, alsmede een goede lichamelijke conditie
en goede hygiënische gewoonten, voordat hij op
zending gaat, zodat de kans groot is dat hij zich
goed weet aan te passen aan het zendingsleven.

� President Gordon B. Hinckley heeft priesterschaps-
leiders erop gewezen dat het hun verantwoordelijk-
heid is om te zien in hoeverre iemand fysiek en
emotioneel klaar is voor een zending:

‘Broeders, wij vragen u om selectiever te zijn bij het
aanbevelen van kandidaten. Laat uw jonge mensen
weten wat er van ze verwacht wordt als ze op

zending willen gaan. Vertel hun ouders wat er ver-
wacht wordt van hun zoons en dochters. (…)

‘Ik zie in dat het standpunt dat we hebben ingeno-
men als onredelijk en hard zal overkomen op veel
ouders die zouden aanvoeren dat ze hun zoons en
dochters graag in de gelegenheid willen stellen om
zendingswerk te doen. Maar, broeders, wij vinden
dat we u moeten wijzen op het ware doel van zen-
dingswerk en op de noodzaak om de hand te hou-
den aan bepaalde vereisten om dat doel te kunnen
bereiken. Ik hoop dat alle betrokkenen beseffen dat
het beter is om niet te gaan dan om wél te gaan en
teleurgesteld terug te moeten keren met een gevoel
al snel gefaald te hebben. Broeders, moge de Heer
u zegenen met inspiratie en leiding, met liefde voor
hen voor wie u verantwoordelijk bent, en met de
moed om pal te staan voor datgene waarvan u weet
dat het juist en redelijk is. (…)

‘Ik wil beklemtonen dat we wel degelijk zendelingen
nodig hebben, maar dat ze in staat moeten zijn om
het werk te doen. (…)

‘Ze moeten enthousiast zijn en een verlangen heb-
ben om de Heer te dienen als zijn afgezanten aan de
wereld. En ze moeten gezond en sterk zijn, zowel
fysiek als mentaal, want het is veeleisend werk, de
werkdagen zijn lang, en de stress kan groot zijn.

‘Wij vragen niet om volmaking. Het werk van de
Heer wordt door gewone mensen gedaan die bui-
tengewoon werk verrichten’ (Eerste wereldwijde
instructiebijeenkomst voor leidinggevenden, januari
2003, p. 18).

� Ouderling M. Russell Ballard van het Quorum der
Twaalf Apostelen heeft benadrukt dat het belangrijk
is om ons lichaam goed te verzorgen: ‘Veel mensen
(…) hebben moeite om tijd te vinden voor vol-
doende rust, lichaamsbeweging en ontspanning.
Wij moeten daar in ons dagelijks schema tijd voor
vrijmaken, willen we een gezond en evenwichtig
leven leiden. Een goed voorkomen verhoogt waardig-
heid en zelfrespect’ (De Ster, juli 1987, p. 12).

� Ouderling Russell M. Nelson van het Quorum
der Twaalf Apostelen, voormalig hartchirurg, heeft
gezegd dat lichamelijke oefening de mentale
gezondheid ten goede komt: ‘Geschikte lichame-
lijke oefeningen zijn een probaat middel tegen
depressie’ (zie De Ster, januari 1989, p. 7.)

� Zendelingen moeten hun zending niet beginnen
met slechte gewoonten die eventueel kunnen uit-
groeien tot ernstige problemen. Eenieder kan zich
veranderen en verbeteren. Toekomstige zendelingen

• Leer en Verbonden 4:2

• Leer en Verbonden 88:124

Schrijf de indrukken die je over deze teksten
hebt in je studieschrift.

Relevante teksten
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die slechte eet- en hygiënische gewoonten hebben
en geen goede lichamelijke conditie kunnen nu
beginnen om daar verandering in aan te brengen.
Zelfdiscipline kan op elke leeftijd worden aangeleerd,
maar dat is niet altijd makkelijk. Als je je goede
gewoonten eigen maakt voordat je op zending gaat,
zal dat je veel frustraties besparen.

Toekomstige zendelingen evalueren hun leven op
de hierna volgende gebieden en brengen de veran-
deringen aan die hen lichamelijk en emotioneel in
staat stellen de Heer te dienen:

Voeding: Zendelingen dienen de gezondheidswet van
de Heer — het woord van wijsheid — voorbeeldig
na te leven (zie LV 89). Schadelijke stoffen mijden
is een ding, maar ‘de Heer heeft [ook] verklaard dat
het volgende voedsel goed is voor het lichaam:

‘• Groenten en fruit, die “met beleid en dankzeg-
ging” moeten worden gebruikt. (Zie LV 89:10–11.)

‘• Het vlees “van dieren en van de vogels van de
lucht”, dat “spaarzaam” moet worden gebruikt.
(Zie LV 89:12–13.)

‘• Granen zoals tarwe, rijst en haver, die “het
hoofdvoedsel” zijn. (Zie LV 89:14–17.)’ (Trouw
aan het geloof: evangeliewijzer [2004], p. 194).

Daar zendelingen vaak hun eigen maaltijden berei-
den, kunnen toekomstige zendelingen nu al gaan
leren welke voedingsmiddelen het gezondst zijn en
zich voornemen er op hun zending
goede eetgewoonten op na te hou-
den. Altijd maar calorierijk fastfood,
koolzuurhoudende frisdranken en sui-
kerrijk snoepgoed is niet goed. Zo
mogelijk dient de voorkeur gegeven
te worden aan voedzame maaltijden
die uitgaan van de schijf van vijf. Zendelingen die
in het buitenland dienen, moeten proberen uit de
beschikbare voedingsmiddelen zo voedzaam en
gezond mogelijke maaltijden te bereiden.

Voldoende lichame-
lijke oefening: ‘Alle
jonge mannen en
vrouwen dienen
geregeld aan hun
conditie te werken.’
De lichamelijke

oefeningen kunnen voor iedereen, ongeacht leef-
tijd of aanleg, worden onderverdeeld in drie basis-
groepen: rekoefeningen, krachtoefeningen en

cardiovasculaire oefeningen (aerobics of ademha-
lingsoefeningen).

1. Rekoefeningen: deze oefeningen rekken de spie-
ren, pezen en gewrichtsbanden op en dienen
dagelijks te worden gedaan.

2. Krachtoefeningen: elke belangrijke spiergroep
dient geoefend te worden.

3. Cardiovasculaire oefeningen (uithoudingsvermo-
gen): deze oefeningen sterken het hart en komen
de algemene conditie en de gemoedstoestand ten
goede. Wandelen en fietsen zijn goede activitei-
ten om je op het zendingswerk voor te bereiden.

Goede hygiëne: Een goede hygiëne kan veel besmet-
telijke ziekten voorkomen. Het omvat geregeld je
handen wassen (waarschijnlijk de belangrijkste
handeling voor een goede hygiëne en voorkoming
van veel ziekten) en vaak baden of douchen.

Tandheelkundige zorg:
Poets en floss je tanden
minstens tweemaal per
dag. Toekomstige zende-
lingen die nog geen tand-
heelkundige zorg krijgen,
dienen zo spoedig moge-
lijk een afspraak met een
tandarts te maken om hun

gebit te laten nakijken, ruim voordat ze op zending
gaan. Ze dienen ook informatie in te
winnen over preventieve gebitszorg.

Woonruimte: Van zendelingen wordt
verwacht dat ze hun woonruimte
schoon en op orde houden. Hun leef-
omgeving dient de waardigheid van
hun roeping te weerspiegelen.

Vaccinaties: De afdeling zendingswerk verschaft
meer informatie over benodigde vaccinaties als een
zendeling aan een zendingsgebied is toegewezen.
Er zijn echter standaardvaccinaties die elke toe-
komstige zendeling behoort te krijgen. Overleg met
je huisarts welke vaccinaties zijn voorgeschreven.

Behandeling van ziekte of letsel: Zendelingen die-
nen gezond het zendingsveld in te gaan. Toekomstige
zendelingen die een fysiek of emotioneel probleem
hebben, dienen zich daarvoor te laten behandelen
door bekwame hulpverleners, zodat genezing
plaatsvindt voordat ze het zendingsveld betreden.

Toekomstige zendelingen moeten op hun zen-
dingsaanvraag accurate informatie opgeven over
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hun gezondheidssituatie. De onderbreking of voor-
tijdige beëindiging van een zending vanwege onop-
geloste gezondheidsproblemen is vaak een zware
belasting voor de zendeling en zijn of haar ouderlijk
gezin. Het is van essentieel belang dat de algemene
autoriteiten die de zendeling aan een zendingsge-
bied toewijzen, de beschikking hebben over een
zendingsaanvraag met accurate en volledige
gezondheidsinformatie.

Emotionele voorbereiding: Behalve de fysieke voor-
bereiding, dient de zendeling aandacht te besteden
aan de mentale en emotionele voorbereiding, zodat
hij effectief en blij zijn zendingswerk kan doen.
Het is van belang dat een zendeling leert om op een
positieve manier met veranderingen en problemen
om te gaan en daarbij het doel van zijn zending
voor ogen houdt.

Personen met goede emotionele eigenschappen
hebben verschillende van de volgende kenmerken:

1. Ze zijn content met zichzelf.

• Zij hebben hun emoties (angst, jaloezie, schuld-
gevoel, bezorgdheid, liefde) onder controle.

• Zij gaan goed om met de normale teleurstel-
lingen van het leven.

• Ze hebben een relaxte houding en kunnen
bijna alle situaties aan.

• Zij gaan goed om met hun eigen
tekortkomingen.

• Zij hebben respect voor zichzelf en anderen.

2. Ze zijn content met anderen.

• Zij houden rekening met de behoeften van
anderen.

• Zij hebben vrienden.

• Zij zijn verdraagzaam en innemend.

• Ze accepteren karakterverschillen bij anderen.

• Ze zijn weerbaar maar niet dominant.

• Zij functioneren goed in een groep.

• Ze geven blijk van verantwoordelijkheidsbesef.

3. Zij kunnen de wisselvalligheden van het leven aan.

• Ze doen iets aan ontstane problemen.

• Ze aanvaarden verantwoordelijkheid.

• Ze weten hoe ze zich moeten aanpassen.

• Ze plannen vooruit en vrezen de toekomst niet.

• Ze juichen nieuwe ervaringen toe.

• Ze maken gebruik van hun talenten.

• Ze stellen realistische doelen.

• Ze denken na en nemen zelf beslissingen.

• Ze doen hun uiterste best en vinden daar
voldoening in.

� Jonge mannen en vrouwen kunnen zich op ver-
schillende manieren oefenen om zich emotioneel
voor te bereiden op hun zending: Goede activitei-
ten zijn:

• Leer je emoties te beheersen in geval van proble-
men in de relationele sfeer.

• Praat met je ouders, je bisschop of gemeentepre-
sident of zo nodig een professionele hulpverlener
om persoonlijke en relatieproblemen op te lossen.

• Neem actief deel aan de kerkelijke activiteiten,
geef bijvoorbeeld een zendelingenles, spreek
gebeden uit en leid een bijeenkomst als je dat
gevraagd wordt om zo ervaring op te doen in
het spreken in het openbaar.

• Doe goed je best op school, volg alle lessen, doe
stipt je huiswerk, haal goede cijfers en houd je
aan de schoolregels.

• Besteed tijd aan hobby’s.

• Ga een tijdje buitenshuis wonen, zodat het
afscheid van ouders en vrienden je niet al te
zwaar valt als je straks op zending gaat.

• Zorg dat je vrienden hebt en je op je gemak
voelt in de groep.

• Leer hard werken.

• Leer goed met geld omgaan door je tiende en
rekeningen te betalen en te sparen voor je zen-
ding.

• Help de voltijdzendelingen in je wijk.

� Als je begrijpt dat je op zending veel van dezelfde
problemen tegenkomt als in het gewone leven, zal
dat je emotionele voorbereiding ten goede komen.
President Boyd K. Packer, waarnemend president van
het Quorum der Twaalf Apostelen, heeft gesproken
over de problemen die eigen zijn aan het leven:

‘Het is de bedoeling dat het leven soms moeilijk is.
Het is normaal om wat zorgen, neerslachtigheid,
teleurstellingen en soms mislukkingen te ervaren.

‘Leer onze leden dat als ze af en toe eens een echt
ellendige dag hebben, of enkele dagen achter
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elkaar, dat ze standvastig blijven en de ellende onder
ogen zien. Alles komt weer in orde.

‘Onze strijd in dit leven heeft een groot doel.’
(‘That All May Be Edified’ [1982], p. 94.)

� President Gordon B. Hinckley heeft een ervaring
van vroeg in zijn zending besproken die zijn verdere
zending heeft beïnvloed:

‘Ik voelde me niet goed toen ik aankwam. Die eerste
paar weken was ik, door ziekte en de tegenstand
die we ondervonden, ontmoedigd. Ik
schreef een brief aan mijn goede vader
en zei dat ik het gevoel had dat ik mijn
tijd en zijn geld verknoeide. Hij was
mijn vader en mijn ringpresident, en
hij was een wijs en geïnspireerd man.
Hij schreef me een heel kort briefje terug: “Beste
Gordon, ik heb je brief ontvangen. Ik heb eigenlijk
maar één advies: vergeet jezelf en ga aan het werk.”
Eerder die ochtend hadden mijn collega en ik in
onze studieperiode deze woorden van de Heer gele-
zen: “Want ieder, die zijn leven zal willen behouden,
die zal het verliezen; maar ieder, die zijn leven ver-
liezen zal om Mijnentwil en om des evangelies wil,
die zal het behouden.” (Marcus 8:35).

‘Deze woorden van de Meester, gevolgd door mijn
vaders raad, drongen diep in mijn binnenste door.
Met mijn vaders brief in de hand ging ik naar
onze slaapkamer in het huis waar wij woonden
op Wadham Road 15, knielde en deed de Heer een
plechtige belofte. Ik verbond mij dat ik zou probe-
ren om mijzelf te vergeten en mij te verliezen in de
dienst aan Hem.

‘Die dag in juli 1933 was een beslissende dag voor
mij. Er kwam nieuw licht in mijn leven en nieuwe
vreugde in mijn hart. De mist boven Engeland leek
op te trekken en het zonlicht brak door. Ik had een
fijne en geweldige zending, waar ik altijd dankbaar
voor zal blijven.’ (‘Taking the Gospel to Britain: A
Declaration of Vision, Faith, Courage, and Truth’,
Ensign, juli 1987, p. 7.)

� Een veel voorkomend euvel onder zendelingen
is heimwee. President Ezra Taft Benson heeft een
oplossing aangedragen voor dit probleem: ‘Ik heb
vaak gezegd dat werken een van de grootste gehei-
men van goed zendingswerk is! Als een zendeling
werkt, krijgt hij de Geest; als hij de Geest krijgt,
onderwijst hij met de Geest; en als hij met de Geest
onderwijst, raakt hij het hart van de mensen en is
hij gelukkig. Dan is er geen heimwee, zijn er geen

zorgen over de familie — want alle tijd, talenten
en aandacht zijn gericht op het zendingswerk.
Werken, werken, werken — er is geen aanvaardbaar
alternatief voor, zeker niet in het zendingswerk.’
(The Teachings of Ezra Taft Benson [1988], p. 200.)

� Een andere keer heeft president Benson uitgelegd:
‘Als je de Geest bij je wilt hebben, van je zending
wilt houden en geen heimwee wilt krijgen, dan
moet je werken. Denk echter wel aan de woorden
van president Thomas S. Monson: “Werken zonder

visie is eentonig. Visie zonder werken
is dromen. Werken met visie leidt tot
succes.” Er is geen grotere vreugde
of voldoening dan na een dag van
intensief zendingswerk, te weten dat

je je best hebt gedaan’ (Teachings of Ezra Taft
Benson, pp. 200–201).

� President Gordon B. Hinckley heeft een journa-
list geciteerd om te illustreren dat het van belang is
om positief te blijven in tijden van tegenspoed.
Zijn advies geldt ook voor wie zich aan het voorbe-
reiden is op het regime van een voltijdzending.

‘Ik heb genoten van deze woorden van Jenkins Lloyd
Jones, die ik jaren geleden uit de krant geknipt
heb. (…) Hij heeft gezegd:

‘ “Wie denkt dat het altijd rozengeur en maneschijn
behoort te zijn, zal veel tijd verspillen aan rondba-
zuinen dat hij te kort gedaan is.

‘ “De meeste schoten missen doel. Het meeste
rundvlees is taai. De meeste kinderen groeien op
tot rechtvaardige mensen. De meeste goede huwe-
lijken vereisen een grote mate van wederzijdse
tolerantie. De meeste banen zijn vaker saai dan
iets anders.

‘ Het leven is net als een ouderwetse treinreis: ver-
tragingen, zijsporen, rook, stof, sintels en schokken,
met slechts af en toe een prachtig uitzicht en een
opwindend hoge snelheid.

‘ “De truc is om de Heer te bedanken voor de reis”
(Deseret News, 12 juni 1973.)’ (Teachings of Gordon B.
Hinckley [1997], p. 254).

� Als iemand lijdt aan of geleden heeft aan een
emotionele ziekte (zoals neerslachtigheid, psychi-
sche angst of dwangneurose), kan de voorbereiding
onder andere bestaan uit een professionele behande-
ling en misschien medicatie. Ouderling Richard G.
Scott van het Quorum der Twaalf Apostelen heeft
aangeraden: ‘Zendingswerk is heel zwaar. Als je
emotionele problemen hebt die voldoende binnen
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de perken kunnen worden gehouden om de ontbe-
ringen van een zending aan te kunnen, kun je
geroepen worden. Het is van vitaal belang dat je je
medicijnen tijdens je zending blijft innemen, totdat
een bekwame medische hulpverlener je anderzijds
adviseert. Erken dat voor emotionele en lichamelijke
moeilijkheden hetzelfde geldt. Je moet doen wat je
kunt om je situatie te verbeteren en vervolgens leren
leven binnen de resterende grenzen. God maakt
gebruik van problemen, opdat we
mogen groeien door ze te overwinnen’
(Liahona, november 2003, p. 43).

Het is verstandig om dergelijke pro-
blemen in een vroeg stadium met je
bisschop en ringpresident te bespreken.

Er zijn respectabele alternatieven voor wie
vanwege fysieke of emotionele omstandig-
heden door hun priesterschapsleiders zijn
vrijgesteld van een voltijdzending.

� In gesprekken die een toekomstig zendeling met
zijn priesterschapsleiders heeft, kan naar voren
komen dat zijn gezondheid een voltijdzending in
de weg staat. Er zijn dan andere mogelijkheden
waarmee tot het werk van de Heer kan worden bij-
gedragen.

� Bisschop Richard C. Edgley van de Presiderende
Bisschap heeft uitgelegd dat het kan voorkomen dat
iemand wordt vrijgesteld van een voltijdzending:
‘Er zijn ook goede jonge mannen en jonge vrouwen
die heel graag op zending zouden willen, maar daar
vanwege gezondheid of andere beperkingen een
eervolle vrijstelling van krijgen’ (De Ster, januari
1997, p. 62).

� President Gordon B. Hinckley heeft gesproken
over de mensen die door beperkingen niet op vol-
tijdzending kunnen: Er is ander bevredigend werk

dat mensen met ernstige beperkingen kunnen doen.
En de Heer zal hen zegenen voor wat zij kunnen
doen’ (Eerste wereldwijde instructiebijeenkomst voor
leidinggevenden, januari 2003, p. 18).

� Ouderling Richard G. Scott heeft gesproken over
de alternatieven voor mensen die zijn vrijgesteld
van een voltijdzending: ‘Misschien is je lichamelijke
of emotionele toestand zodanig dat de president
van de kerk je heeft vrijgesteld van een voltijdzen-

ding. (Zie ‘Verklaring inzake zen-
dingswerk’, bijlage bij een brief van
het Eerste Presidium van 11 december
2002.) Dan zijn er ander manieren
om zinvol dienstbetoon te verrichten
dat bij jouw omstandigheden past.
Je bisschop of ringpresident kan je

mogelijkheden tot zulk dienstbetoon helpen vinden
in het gebied waar je woont. Dat kan zijn in een
centrum voor familiegeschiedenis van de kerk, een
tempel, een welzijnsproject, een arbeidsbureau,
of een plaatselijk ziekenhuis, verzorgingstehuis,
opvanghuis of ergens anders. Op veel plaatsen is
hulp nodig. Je kunt thuis wonen en toch krachtig
bijdragen. Zo’n roeping kan voor een paar maan-
den of langer gelden. Je ringpresident zal te weten
komen waar en voor hoelang je moet dienen. Hij
zal je dan officieel roepen. Wat je roeping ook moge
zijn, bestudeer de boodschap van de herstelling
met materiaal waarin de voltijdse zendelingen kun-
nen voorzien. Kijk dan uit naar gelegenheden om
die boodschap te verkondigen. Als je dat gewetens-
vol doet, zul je naar mensen geleid worden die
geraakt worden en meer willen horen’ (Liahona,
november 2003, p. 43).

DENKWERK

• Is jouw gezondheid goed genoeg voor een vol-
tijdzending? Hoe kunt je die op peil houden en
verbeteren?

• Is jouw mentale en emotionele gezondheid goed
genoeg voor een voltijdzending?

• Wat kun je doen om je mentaal en emotioneel
goed voor te bereiden?

• Zijn er kwesties die je met je bisschop en ring-
president zou willen bespreken?
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PRAKTIJKWERK

• Stel een weekmenu op, koop de ingrediënten en
bereid een of twee maaltijden voor je huisgeno-
ten of kamergenoten.

• Geef een gezinsavondles over goede hygiënische
gewoonten of dagelijkse lichamelijke oefeningen.

• Werk een week lang elke dag minimaal een uur
aan je conditie (uitgezonderd de sabbat). Je kunt
bijvoorbeeld elke dag een wandeling van een
uur maken (bij voorkeur op een heuvelachtig
parcours of met een paar trappen in het traject)
of je kunt de fiets pakken.

AANVULLENDE LEESSTOF

Trouw aan het geloof: evangeliewijzer
• ‘Geluk’ (pp. 58–59)

• ‘Hoop’ (pp. 82–84)

• ‘Woord van wijsheid’ (pp. 193–195)

AANTEKENINGEN EN INDRUKKEN
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INLEIDING

De Heer heeft over het werk van zendelingen ver-
klaard: ‘Zie, zij zijn gezonden om mijn evangelie (…)
te prediken; welnu, Ik geef hun een gebod, namelijk:
Gij zult uw tijd niet verbeuzelen’ (LV 60:13).
Zendingscollega’s slaan eensgezind de handen ineen
om hun werkzaamheden zo gestroomlijnd te laten
verlopen, doordat zij zinvolle doelen stellen en hun
werktijd dermate zorgvuldig plannen dat dit leidt
tot groei van Gods koninkrijk.

Het doel van een zendeling moet zijn: mensen vin-
den om hen in het herstelde evangelie te onderwij-
zen, en zodanig dat dit ertoe leidt dat zij geloof in
Christus krijgen, zich van hun zonden bekeren, zich
laten dopen en de gave van de Heilige Geest ont-
vangen. Het is voor een zendeling belangrijk dat hij
leert hoe hij mogelijke onderzoekers op een posi-
tieve en vriendelijke manier kan
benaderen en zich daarbij kan laten
leiden door de Geest. Verder zijn de
leden van de kerk een te weinig
gebruikte bron van onschatbare
waarde voor het vinden van onderzoekers die uit-
eindelijk het herstelde evangelie zullen accepteren.
Een voorbereide en efficiënte zendeling is veel
beter in het vinden, onderwijzen en dopen van de
mensen die de Heer heeft voorbereid op de zegenin-
gen van het herstelde evangelie.

BELANGRIJKE LEERSTELLINGEN EN
BEGINSELEN

• Mensen vinden die les willen hebben, is een taak
voor zowel zendelingen als kerkleden.

• Een goede planning, goede doelstellingen en een
goede tijdsinvulling leiden tot gestroomlijnd
zendingswerk en meer succes.

BEGELEIDENDE TEKSTEN EN
VERKLARINGEN

Mensen vinden die les willen hebben, is een
taak voor zowel zendelingen als kerkleden.

� Als afgezant van de Heiland, vindt je ‘diegenen
[...] die u willen ontvangen’ (D&C 42:8). De Heer
heeft gezegd:

‘Daarom, voorwaar, Ik zeg u: Verheft
uw stem tot dit volk; spreekt de
gedachten uit die Ik in uw hart zal
leggen, en u zult niet worden
beschaamd tegenover de mensen;

‘want het zal u in het uur zelf, ja, op het moment
zelf worden ingegeven, wat gij zult zeggen’ (LV
100:5–6).

Niet alleen de zendelingen hebben tot taak mensen
te vinden die ze kunnen onderwijzen. Zij doen ook
een beroep op de kerkleden om onderzoekers te
vinden. President Gordon B. Hinckley heeft ver-
klaard: ‘Het proces waardoor mensen in de kerk
gebracht worden, is niet een taak van alleen de

MENSEN TOT CHRISTUS BRENGEN VERGT EEN
GOEDE TIJDSINVULLING
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zendelingen. Zij hebben het meeste succes als leden
de bron worden van nieuwe onderzoekers.’ (De Ster,
juli 1999, p. 120.) Je zult over veel meer onderzoe-
kers kunnen beschikken als je de hulp van de kerk-
leden inroept, anderen dient, praat met iedereen die
je ontmoet en andere nuttige bronnen aanspreekt.

� De leden zijn van belang voor het vinden van
onderzoekers die zich uiteindelijk laten dopen en
actief en getrouw blijven. Ouderling L. Tom Perry
van het Quorum der Twaalf Apostelen heeft gezegd:
‘Onlangs hebben we onderzoek gedaan naar
gedoopte bekeerlingen, en slechts tien procent van
de onderzoekers die les kregen van de zendelingen
was gevonden met verwijzingen van
leden. Maar zestig procent van de
onderzoekers die zich lieten dopen
waren afkomstig van die verwijzin-
gen’ (The Role of Members [toespraak
uitgesproken voor nieuwe zendings-
presidenten, 24 juni 2003], p. 3).

� Ouderling Dallin H. Oaks van het
Quorum der Twaalf Apostelen heeft
onderstreept hoe belangrijk de rol van de leden is
in de verbreiding van het evangelie: ‘Een onderzoe-
ker die via een lid in contact komt met de zende-
lingen zal zich tien keer eerder laten dopen dan
iemand die door de zendelingen zelf is gevonden.
[Zegt dit cijfer] u iets over de belangrijke rol die de
leden spelen bij het vinden van mensen die door
de zendelingen onderwezen kunnen worden?’
(‘The Role of Members in Conversion’, Ensign,
maart 2003, p. 54.)

� President Gordon B. Hinckley heeft aangegeven
dat het voordelen heeft als de leden onderzoekers
vinden en steunen:

‘Als een lid een onderzoeker introduceert, dan is er
onmiddellijk een hulpsysteem. Het lid getuigt van de
waarheid van dit werk. Hij wil graag dat zijn vriend,
de onderzoeker, gelukkig wordt. Hij raakt enthousi-
ast als zijn vriend het evangelie beter leert kennen.

‘De voltijdzendelingen doen het eigenlijke onder-
wijs, maar het lid steunt dat zo goed mogelijk door

aan te bieden om de lessen bij hem thuis te laten
plaatsvinden. Hij geeft oprecht getuigenis van de
goddelijke aard van dit werk. Hij is er om vragen te
beantwoorden als de zendelingen er niet zijn. Hij
is een vriend voor de bekeerling die een grote, vaak
moeilijke, verandering doormaakt.’ (De Ster, juli
1999, p. 105.)

� Ouderling Richard G. Scott van het Quorum der
Twaalf Apostelen heeft uitgelegd hoe de kerkleden

hulp kunnen bieden bij anderen tot
Christus brengen: ‘De leden kunnen
betrokken raken bij het bekeringspro-
ces door onderzoekers te vinden, door
een vriend te zijn gedurende het
bekeringsproces, en hun getuigenis
te geven op belangrijke momenten.
Maar na de doop hebben bekeerlin-
gen behoefte aan steun om van hun

oude wereld een nieuwe wereld in te stappen. En
op dat gebied kunnen de leden eigenlijk het beste
werk verrichten in het zendingswerk. Het is niet
moeilijk voor leden die begrijpen wat er aan de
hand is en die hulp aan de Heer vragen om er
gehoor aan te geven, of het nu het uitnodigen van
nieuwe leden bij hun thuis is of naast hen gaan
zitten in de avondmaalsdienst, of om hun meer te
vertellen over onze leefwijze’ (‘Onderwijzen uit het
hart’, Liahona, juni 2004, p. 13).

� Volg het voorbeeld van Jezus Christus, die ‘is
rondgegaan, weldoende’ (Handelingen 10:38).
Wees bedacht op mogelijkheden tot naastenhulp.
Deze hulp kan gepland of spontaan zijn. Anderen
hulp bieden leidt er vaak toe dat anderen open-
staan voor het herstelde evangelie. U moet vrijwil-
ligerswerk verrichten omdat u alle kinderen van
de Heer liefhebt en u daarom hoopt, bidt en er
oprecht naar streeft om hen in het herstelde evan-
gelie te onderwijzen.

• Leer en Verbonden 123:12–13

Schrijf de indrukken die je over deze teksten
hebt in je studieschrift.

Relevante teksten
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De Heer zal u mensen helpen vinden. Er zullen
mensen op uw pad komen die zijn voorbereid om
de boodschap van de herstelling te ontvangen. Jouw
goede daden en woorden zullen mensen tot Christus
brengen. Bid om en heb oog voor mogelijkheden
om anderen te dienen, te helpen en op te bouwen.
Praat onder je hulpbetoon met iedereen die je
tegenkomt en moedig ze aan om het herstelde
evangelie te onderzoeken.

� Ouderling Earl C. Tingey van het Presidium der
Zeventig heeft voltijdzendelingen de volgende raad
gegeven:

‘Doe je mond open. De Heer heeft gezegd: “En gij
moet te allen tijde uw mond opendoen en mijn
evangelie met vreugdeklanken verkondigen” [LV
28:16].

‘Spreek met iedereen: winkeliers, passagiers in de
bus, mensen op straat, iedereen die je tegenkomt’
(De Ster, juli 1998, p. 46).

� Als je de mensen
met wie je spreekt
over de boodschap
van de herstelling
bovendien je getui-
genis geeft, zal dat
je boodschap extra
effect geven. Getuig
vaak van Jezus

Christus en zijn herstelde evangelie aan de mensen
die je tegenkomt. Ouderling Jeffrey R. Holland van
het Quorum der Twaalf Apostelen
heeft bevestigd: ‘Een ervan is dat dit
getuigen een echo geeft, een onbe-
wuste herinnering bij de onderzoeker
dat hij deze waarheid eerder heeft
gehoord — en natuurlijk heeft hij dat.
Het getuigenis van een zendeling acti-
veert de herinnering aan een groot
erfgoed van getuigenis dat teruggaat
tot de raden in de hemel vóór de
grondlegging van de wereld. Vroeger
hebben die mensen daar datzelfde plan uiteen
horen zetten en hebben ze gehoord welke rol Jezus
Christus in het tot stand brengen van hun heil zou
spelen’ (‘Zendingswerk en de verzoening’, Liahona,
oktober 2001, p. 29).

� Bid dat je oog zult hebben voor situaties waarin
je kunt dienen of onderwijzen. Praat iedere dag
met zoveel mogelijk mensen. Gebruik alle eerzame
middelen om mensen te vinden die bereid zijn om

naar je boodschap te luisteren. Bid dat je de durf
hebt om mensen aan te spreken. Leer jezelf aan
om op een vriendelijke en open manier met ande-
ren te praten.

� In veel gevallen zul je in betrekkelijk korte tijd een
boodschap moeten brengen. Ouderling Richard G.
Scott heeft het volgende gezegd over deze vaardig-
heid: ‘We hebben zendelingen voor wie de evange-
lieboodschap zo vanzelfsprekend is dat ze daar bij
de bushalte in anderhalve minuut of vijf minuten
iets zinnigs over kunnen zeggen. Ze weten nu veel
beter hoe ze met iemand een gesprek moeten
beginnen over de magistrale boodschap van de
herstelling, ongeacht diens achtergrond’ (Liahona,
juni 2004, p. 13).

� Mensen die een grote verandering in hun leven
doormaken — zoals een geboorte, overlijden of

verhuizing — staan vaak open voor het
herstelde evangelie en willen nieuwe
vriendschappen sluiten. Zendelingen
die bijvoorbeeld in contact komen met
iemand die nog niet zo heel lang gele-
den een sterfgeval in de familie heeft
gehad, kunnen bespreken dat ze na
dit leven herenigd kunnen worden.

� Ook de wereldwijde belangstelling
voor familiegeschiedenis kan ertoe
leiden dat mensen meer willen weten

over het evangelie. Ga na of er in de gebieden waar
je te werk wordt gesteld bijvoorbeeld een centrum
voor familiegeschiedenis is. Spreek met kerkleden
die veel afweten van familiegeschiedenis en vraag
ze of ze willen meewerken aan de introductie van
de genealogische hulpmiddelen van de kerk aan
mensen buiten de kerk.

� Er zijn veel andere eerbare manieren om moge-
lijke onderzoekers te vinden. Tijdens je opleiding
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zullen verschillenden manieren aan de orde komen.
Met bidden en nadenken kun je ook tot andere
ideeën geïnspireerd worden over hoe je mensen
kunt vinden die de lessen willen ontvangen en hoe
je ze kunt uitnodigen om tot Christus te komen
door acceptatie van de beginselen en verordeningen
van het herstelde evangelie.

Een goede planning, goede doelstellingen
en een goede tijdsinvulling leiden tot
gestroomlijnd zendingswerk en meer succes. 

� Zendelingen die hun werkzaamheden met een
gebed in hun hart prioriteren, brengen veel tot stand.
De zendingspresident zal je voorzien van een alge-
meen schema dat geldt in het zendingsgebied, zoals
de tijd van opstaan, studietijden, voorbereidingsda-
gen, werkuren, en bedtijd. Van zendelingen wordt
verwacht dat ze hun dagelijkse werkzaamheden in
overeenstemming met de zendingsregels plannen.
Daarbij is het van belang dat de belangrijkste werk-
zaamheden op de meest productieve tijd worden
gepland om meer succes in de hand te werken.
Met goede doelen voor ogen zullen zendelingen
de meest productieve werkzaamheden uitkiezen.

� Ouderling Dallin H. Oaks heeft aangegeven wat
onze eerste prioriteit behoort te zijn:

‘Onze prioriteiten geven aan waar we in dit leven
op uit zijn. (…)

‘Christus sprak over prioriteiten toen Hij zei:
“Streef niet naar wereldse zaken, maar bouw eerst
het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid
op, en al het andere zal u gegeven worden” (BJS,
Matteüs 6:38).

‘ Eerst het koninkrijk van God opbouwen betekent
dat God en zijn werk onze eerste prioriteit zijn. Het
werk van God is de onsterfelijkheid en het eeuwige
leven van de mens tot stand te brengen (zie Mozes
1:39), en alles wat daarmee te maken heeft op het
gebied van geboorte, opvoeding, onderwijs en ver-
zegeling van de kinderen van onze hemelse Vader.
Al het andere is minder belangrijk. (…) Iemand heeft
gezegd: “Als we het koninkrijk Gods niet op de

eerste plaats zetten, zal het uiteindelijk niet uitma-
ken wat we ervoor in de plaats hebben gekozen. (…)

‘Onze prioriteiten komen het duidelijkst tot uit-
drukking in de manier waarop we onze vrije tijd
besteden. (…) We hebben maar één kans om een
keuze te doen en dan is die kans voorbij’ (Liahona,
juli 2001, pp. 100–101.)

� Zendelingen dienen hun schema’s en activiteiten
te evalueren en zich de vraag stellen: ‘Hoe effectief
zijn we eigenlijk in ons zendingswerk?’ Ouderling
Oaks heeft uitgelegd:

‘We moeten niet zo worden als de visser die denkt
dat hij de hele dag heeft gevist, terwijl hij in wer-
kelijkheid de meeste tijd bezig is geweest met naar en
van het water gaan, met zijn middageten, en met
zijn visspullen. Succes met vissen hangt af van de
tijd dat de lijn daadwerkelijk in het water ligt, niet
hoe lang je uit je woonruimte bent. Sommige vissers
zijn twaalf uur van huis en hebben hun lijn tien uur
in het water. Andere vissers zijn twaalf uur van huis
en hebben hun lijn maar twee uur in het water. De
laatste soort vissers vraagt zich misschien wel af
waarom ze niet zoveel vangen als andere vissers.

‘Hetzelfde beginsel is van toepassing op zendelin-
gen, die de Meester “vissers van mensen” noemde.
De lijn van een zendeling moet onmiddellijk in het
viswater terechtkomen als hij of zij de woonruimte
verlaat.’ (Introduction [Instructiebijeenkomst voor
zendingspresidenten, 20 juni 2000], p. 6.)

� Waar het om gaat is wat je doet om mensen te
brengen tot geloof in Jezus Christus en zijn verzoe-
ning, bekering, de doop, de gave van de Heilige Geest
en volharding tot het einde, datgene waarmee je je
roeping van de Heer grootmaakt. De leiders van de
kerk hebben sleutelindicaties genoemd, die belang-
rijk zijn om mensen een blijvende bekering te laten
doormaken. Jij zult die sleutelinformatie geregeld
aan je zendingspresident moeten rapporteren:

• Verwijzingen ontvangen en nagetrokken

• Nieuwe onderzoekers

• Lessen aan onderzoekers in bijzijn van lid

• Andere gegeven lessen

• Gevorderde onderzoekers: onderzoekers die twee
of meer lessen hebben gehad en zich aan hun
toezeggingen houden.

• Onderzoekers in avondmaalsdienst

• Onderzoekers met een doopdatum

• Leer en Verbonden 109:8

Schrijf de indrukken die je over deze teksten
hebt in je studieschrift.

Relevante teksten
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• Onderzoekers gedoopt en bevestigd

• Lessen aan pasgedoopten en minderactieve leden

� Ouderling M. Russell Ballard van het Quorum der
Twaalf Apostelen heeft aangegeven dat het belang-
rijk is om elke dag te plannen en om doelen te
stellen met je collega: ‘Zendelingen kunnen geen
goed werk doen als ze ’s ochtends zeggen: “Wat
zullen we vandaag eens gaan doen?” Zendelingen
moeten doelen stellen. En dat doen ze tijdens de
gezamenlijke studie. Ze zijn zich ervan bewust dat
ze, als ze goede doelen hebben, veel meer mensen
kunnen vinden, beter kunnen onderwijzen, hun
onderzoekers beter kunnen begeleiden naar de
doop toe, zodat ze bevestigd kunnen worden en
de gave van de Heilige Geest kunnen ontvangen’
(Planning [Instructiebijeenkomst voor zendingspre-
sidenten, 25 juni 2003], p. 2).

� Ouderling Neal A. Maxwell, voormalig lid van
het Quorum der Twaalf Apostelen, heeft ons aan-
gemoedigd om er bij het stellen en verwezenlijken
van onze doelen van uit te gaan dat we vaak meer
kunnen dan we denken.

‘Onze doelen dienen ons enigszins op te rekken.
Zo vaak denken we dat we ons plafond hebben
bereikt, terwijl het niet meer is dan een psycholo-
gische of empirische barrière is die we zelf hebben
opgeworpen. Wij hebben hem opgeworpen en we
kunnen hem omverwerpen. (…)

‘(…) We moeten geen verbetering verwachten zon-
der pijn of enige “arbeid” (Deposition of a Disciple
[1976], pp. 33–34).

� ‘Doelen zijn een weerspiegeling van uw hart en
wat u wilt bereiken. Door middel van doelen en
plannen wordt onze hoop in daden omgezet. Doelen
stellen en plannen maken zijn geloofsdaden. Stel
met een gebed in het hart doelen die overeenkomen
met dit gebod van de Vader: “Maakt al de volken
tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des
Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes”
(Matteüs 28:19).

‘(…) Doe alles wat u kunt om uw doelen te berei-
ken, maar respecteer de keuzevrijheid van anderen.
De uiteindelijke mate van uw succes is niet alleen
het bereiken van doelen, maar de dienstverlening
die u verricht en de vooruitgang die anderen maken.
Doelen zijn een hulpmiddel waardoor u veel goeds
onder de kinderen van onze hemelse Vader tot stand
kunt brengen. We mogen ze niet gebruiken om
naar erkenning te streven.

‘Zorgvuldig uitgekozen doelen zijn een hulpmiddel
om de juiste richting te bepalen en uw dagen te
vullen met activiteiten waardoor mensen hun geloof
in de Heiland kunnen versterken en zich op de
doop, bevestiging en actief lidmaatschap in de kerk
kunnen voorbereiden. Hoge doelen zijn een hulp
om effectief te werken waardoor u zich moet
inspannen en kunt groeien’ (Predik mijn evangelie
[2004], p. 159).

� President Thomas S. Monson, raadgever in het
Eerste Presidium, heeft een belangrijk beginsel
geciteerd dat aangeeft hoe belangrijk het is voor-
uitgang in gestelde doelen te rapporteren: ‘Als
prestaties worden gemeten, treedt er verbetering op.
Als prestaties worden gemeten én gerapporteerd,
treedt er versnelde verbetering op’ (Conference
Report, oktober 1970, p. 107).

DENKWERK

• Wat kun jij nu specifiek doen om beter voorbereid
het zendingsveld in te gaan?

• Is er iemand in je omgeving wiens naam je kunt
doorgeven aan de zendelingen?

• Wat kun je zoal doen om iemand voor te bereiden
op de lessen van de zendelingen?

• Wat zou je kunnen doen om een pasgedoopt lid
of een minderactief lid te begeleiden?

• Hoe houden Leer en Verbonden 88:119 en 109:8
verband met zowel tempels als zendelingen?

PRAKTIJKWERK

• Zo je dat al niet doet, begin dan een planner bij
te houden om je dagelijkse bezigheden in aan te
geven en te prioriteren.
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• Stel en prioriteer realistische doelen die je helpen
bij je voorbereiding op je zending.

• Schrijf vier korte benaderingswijzen op waarmee
je iemand die geen lid is van de kerk een bood-
schap over het herstelde evangelie kunt brengen.
Oefen elke benadering — eerst met de tekst erbij
en daarna zonder.

• Geef in de komende week een uitnodigingskaar-
tje aan iemand die geen lid is van de kerk.

AANVULLENDE LEESSTOF

Trouw aan het geloof: evangeliewijzer
• ‘Liefde’ (pp. 108–109)

• ‘Zendingswerk’ (pp. 195–197)

AANTEKENINGEN EN INDRUKKEN
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INLEIDING

De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der
Laatste Dagen is in het bezit van het priesterschaps-
gezag van God, waarmee zij de verordeningen
bedient die zowel op aarde als in de hemel bindend
zijn. Door middel van deze verordeningen sluiten
we verbonden met de Heer, die ons het heil en de
verhoging kunnen brengen. Deze verbonden en
verordeningen, indien getrouw ontvangen, staan
ons toe om van onze zonden gereinigd te worden in
de verzoening van Jezus Christus en lid te worden
van de kerk van de Heer op aarde. Door verbonden
te sluiten en na te leven, schermen we onszelf af
van de goddeloosheid van de wereld en ontvangen
we zegeningen die voorbehouden zijn aan wie
ervoor kiezen de Heer te volgen.

Zendelingen hebben de heilige plicht van de Heer
gekregen om onderzoekers voor te bereiden op de
doop en de gave van de Heilige Geest. Zij moeten
ook begrijpen dat de doop en de bevestiging van
hun onderzoekers niet het einddoel is. De pasge-
doopte leden dienen zich te gaan voorbereiden op
de tempelverordeningen.

BELANGRIJKE LEERSTELLINGEN EN
BEGINSELEN

• Onderzoekers die tot Christus komen en zich
voorbereiden op het lidmaatschap van de kerk,
moeten begrip hebben van de verbonden die zijn
gekoppeld aan de heilsverordeningen en bereid
zijn deze heilige verplichtingen aan te gaan en
na te leven.

• Zendelingen helpen hun bekeerde onderzoekers
zich voorbereiden op de doop, bevestiging en
lidmaatschap van de kerk van de Heer.

• De verbonden en verordeningen die noodzake-
lijk zijn voor de verhoging ontvangt men in het
huis des Heren.

BEGELEIDENDE TEKSTEN EN
VERKLARINGEN

Onderzoekers die tot Christus komen en
zich voorbereiden op het lidmaatschap van
de kerk, moeten begrip hebben van de ver-
bonden die zijn gekoppeld aan de heilsver-
ordeningen en bereid zijn deze heilige
verplichtingen aan te gaan en na te leven.

� Een van de beslissende momenten in je onderwijs
doet zich voor als jij, de zendeling, een onderzoeker
vraagt of hij of zij zich wil laten dopen. Een onder-
zoeker die de stap van onderzoeker naar bekeerling
doet, dient te begrijpen dat een verbond aangaan
met de Heer een heilige aangelegenheid is. Hij of
zij moet bereid zijn deze verbonden aan te gaan en
na te leven. Iemand kan niet alle evangeliezegenin-
gen ontvangen zonder verbonden te sluiten en de
heilsverordeningen van het herstelde evangelie van
Jezus Christus te ontvangen. De eerste verbonden
die bekeerlingen sluiten zijn de doop uit water en
uit de Geest. Deze en andere verbonden brengen
zegeningen en openen de deuren naar het heil in
Gods koninkrijk.

ONDERZOEKERS VOORBEREIDEN OP DE DOOP EN
BEVESTIGING

V O O R B E R E I D I N G O P E E N Z E N D I N G C U R S I S T E N B O E K 105

Hoofdstuk 13



� ‘[Een verbond is] een overeenkomst tussen God
en de mens, waarin echter de twee partijen niet als
gelijken optreden. God stelt de voorwaarden van
het verbond en de mens stemt erin toe zich daaraan
te houden.

‘Beginselen en verordeningen worden door middel
van een verbond ontvangen. De leden van de kerk
die een verbond sluiten, beloven zich eraan te hou-
den. De leden sluiten bijvoorbeeld bij hun doop een
verbond met de Heer en hernieuwen dat verbond
door aan het avondmaal deel te nemen. Zij sluiten
verdere verbonden in de tempel. Het volk van de
Heer is een verbondsvolk, dat rijkelijk gezegend
wordt naarmate het zijn verbonden met de Heer
nakomt’ (Gids bij de Schriften, ‘Verbond’, p. 201).

God houdt zich altijd aan zijn verbonden. Een
verbond kan alleen ongeldig worden als de mens
ongehoorzaam is en zich niet aan zijn
deel van het verbond houdt.

� President James E. Faust, raadgever
in het Eerste Presidium, heeft een
belangrijke reden voor verbonden
aangegeven: ‘Verbonden zijn niet
alleen maar uiterlijke rituelen; het zijn
wezenlijke en doeltreffende middelen tot verande-
ring. “Herboren worden geschiedt door de Geest
Gods door middel van verordeningen” [Teachings
of the Prophet Joseph Smith, samengesteld door Joseph
Fielding Smith (1976), p. 162]. We moeten de heil-
brengende verbonden die we met de Heer sluiten,
altijd in ere houden en nakomen. Als we dat doen,
belooft Hij ons dat wij “openbaring op
openbaring, kennis op kennis [zullen]
ontvangen, opdat gij de verborgenhe-
den en de vredige dingen zult kennen
— datgene wat vreugde brengt, dat-
gene wat het eeuwige leven brengt”
[LV 42:61)]’ (De Ster, juli 1998, p. 19).

� Ouderling Henry B. Eyring van het Quorum der
Twaalf Apostelen heeft verklaard: ‘De heiligen der
laatste dagen zijn een verbondsvolk. Vanaf de dag
van de doop en bij alle geestelijke mijlpalen in ons
leven doen wij God beloften en doet Hij ons belof-
ten. Hij komt altijd de beloften na die Hij bij monde
van zijn bevoegde dienstknechten doet, maar de
hamvraag in ons leven is of wij met Hem verbonden
sluiten en ze nakomen’ (De Ster, januari 1997, p. 29).

� Ouderling F. Burton Howard van de Zeventig
heeft uitgelegd wat het betekent om verbonden te
sluiten en die na te komen: ‘Wij zijn een verbonds-
volk. Als er één kenmerk is van de leden van de
kerk, dan is het dat wij verbonden sluiten. Wij
moeten tevens bekendstaan als mensen die hun
verbonden nakomen. Beloften doen is gemakkelijk,

maar om vervolgens te doen wat we
hebben beloofd is een andere zaak.
Daar is uithoudingsvermogen en
standvastigheid voor nodig. Het bete-
kent trouw blijven tot het einde toe,
ondanks succes of fiasco, twijfel of
ontmoediging. Het betekent tot de

Heer naderen met ons gehele hart. Het betekent uit
alle macht doen wat wij hebben beloofd te doen —
ook wanneer wij er wellicht geen zin in hebben’
(De Ster, juli 1996, p. 27).

� Ouderling M. Russell Ballard van het Quorum
der Twaalf Apostelen heeft uitgelegd dat een ver-

bond sluiten meer inhoudt dan het
kennen en begrijpen van de leer: ‘Het
is onze taak anderen te helpen zodat
ze, door de macht van de Geest, de
leringen en beginselen van het evan-
gelie kennen en begrijpen. Iedereen
moet gaan voelen dat de leringen van
de herstelling waar zijn en van grote

• Moroni 6:1–4

• Leer en Verbonden 20:37

• Leer en Verbonden 42:78

• Leer en Verbonden 45:9

Schrijf de indrukken die je over deze teksten
hebt in je studieschrift.

Relevante teksten
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waarde. En iedereen die de boodschap aanvaardt,
moet ernaar streven het evangelie na te leven door
heilige verbonden te sluiten en zich eraan te hou-
den, en door deel te nemen aan alle verordeningen
van heil en verhoging’ (Liahona, januari 2001, pp.
88–89).

� Ouderling Dallin H. Oaks van het Quorum der
Twaalf Apostelen heeft uitgelegd waarom het belang-
rijk is om zo te leven dat de Heilige Geest onze ver-
bonden kan ratificeren: ‘Onze Heiland is het licht
van de wereld. Wij behoren zo te leven dat wij door
zijn Geest verlicht kunnen worden, en dat we het
goedkeurende zegel van de Heilige Geest, die van de
Vader en de Zoon getuigt, kunnen horen en nako-
men (LV 20:26). (…) Wij behoren de verbonden
trouw te zijn die wij in de naam van Jezus Christus
hebben gesloten’ (De Ster, januari 1988, p. 61).

Zendelingen helpen hun bekeerde
onderzoekers zich voorbereiden op de doop,
bevestiging en lidmaatschap van de kerk
van de Heer.

� Zendelingen onderwijzen onderzoekers in de
geboden van de Heer en nodigen hen dan uit
om het geleerde in praktijk te gaan brengen.
Onderzoekers wordt gevraagd geloof in
de Heer te hebben, zich te bekeren,
en zich stellig voor te nemen om de
geboden te onderhouden. Dat bereidt
hen voor op het doopgesprek, wanneer
hun gevraagd wordt of zij inderdaad
van plan zijn om die geboden de rest
van hun leven na te leven. Als onder-
zoekers lid van de kerk willen worden, moeten zij
aan bepaalde voorwaarden voldoen (zie Moroni
6:1–4).

Onze hemelse Vader houdt van zijn kinderen en
verlangt hen te zegenen. Gebodsbetrachting leidt
tot zegeningen (zie LV 130:20–21). De onderzoekers
dienen de geboden die in deze paragraaf worden
behandeld, te begrijpen en na te leven, voordat zij
zich laten dopen. Men is de doop pas waardig als
men elk van deze geboden naleeft. Die geboden zijn:

• De sabbat heiligen.

• De profeten navolgen.

• De wet van kuisheid naleven.

• Het woord van wijsheid naleven.

• De wet van tiende naleven.

De sabbat heiligen

Ons gedrag op de sabbat weerspiegelt in hoeverre
we ons verplicht hebben om God te eren en te
aanbidden. Door de sabbat te heiligen, laten we
aan God zien dat we gewillig zijn onze verbonden
na te komen. Heiligen der laatste dagen behoren
deze heilige dag te vrijwaren van activiteiten die
van de wereld zijn en die dag door te brengen in
een geest van aanbidding, dankzegging, dienstbaar-
heid en gezinsactiviteiten die gepast zijn voor de
sabbat. Naarmate de leden van de kerk hun best
doen om hun bezigheden op de sabbat aan de wil
en Geest van de Heer aan te passen, zullen ze met
vreugde en vrede worden vervuld.

� President Gordon B. Hinckley heeft de volgende
raad over sabbatsheiliging gegeven: ‘Het is niet

nodig dat de leden de sabbat ontheili-
gen door op zondag te winkelen. Dat
is niet de tijd voor winkelen. Daar hebt
u zes dagen in de week voor. (…) U
hoeft niet op zondag te winkelen. (…)
U zult er niets op verliezen als u op
andere dagen dan op zondag winkelt.
Laat dit een dag zijn waarop we medi-

teren, waarop we in de Schrift lezen, waarop we
thuis met elkaar praten, en nadenken over de zaken
Gods. Als u dat doet, zult u gezegend worden’
(‘Inspirerende raad’, De Ster, november 1998, p. 7).

� Ouderling Russell M. Nelson van het Quorum der
Twaalf Apostelen heeft uitgelegd hoe de sabbat in
vorige bedelingen werd geheiligd: ‘Eeuwige waar-
heden en beginselen van het evangelie waren en zijn
belangrijk voor de mensen van het oude en heden-
daagse Israël. De sabbat is door de eeuwen heen
bijvoorbeeld om verschillende redenen geheiligd.
Van de tijd van Adam tot Mozes werd de sabbat
geheiligd als een dag om van de arbeid uit te rusten
(zie Exodus 20:8–11; 31:16–17). Van de tijd van
Mozes tot aan de opstanding van de Heer was
de sabbat ook een dag om de bevrijding van de
Israëlieten uit Egypte te vieren (zie Deuteronomium

• Exodus 20:8–11

• Leer en Verbonden 59:9–10

Schrijf de indrukken die je over deze teksten
hebt in je studieschrift.
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5:12–15; Jesaja 58:13; Ezechiël 20:20; 44:24; Mosiah
13:19). In de laatste dagen wordt de sabbat gehei-
ligd als herinnering aan de verzoening van Jezus
Christus (zie Handelingen 20:7; 1 Korintiërs 16:2;
Openbaring 1:10; LV 59:9–19)’ (‘De exodus herhaald’,
Liahona, april 2002, p. 36).

De profeten navolgen

Hij heeft zijn kerk gebouwd op het fundament van
apostelen en profeten. Die apostelen en profeten
ontvingen openbaring voor de kerk. De Heer riep
Joseph Smith als de eerste profeet om zijn kerk in
deze laatste bedeling leiding te geven. De mannen
die De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der
Laatste Dagen tegenwoordig leiden, zijn ook profe-
ten en apostelen. De huidige president van de kerk
is een profeet voor onze tijd. Wij hebben geloof
in Gods gekozen profeten en volgen hun raad en
leringen na.

� President James E. Faust heeft de zegeningen
opgesomd die men krijgt als men de profeet van
God steunt:

‘Zij die uit de duisternis in het licht willen komen,
moeten ervoor zorgen dat zij in overeenstemming
met de inspiratie en openbaring leven die we krijgen
door onze profeten, zieners en openbaarders. (…)
Dat zijn de profetische orakels die door de eeuwen
heen hebben afgestemd op de celestiale zender, met
de taak om het woord van de Heer aan anderen
door te geven.

De beste manier waarop jullie, jonge mensen, dich-
ter tot de Heiland kunnen komen, is zijn levende
profeet op aarde, de president van de kerk, en dat
is nu president Gordon B. Hinckley, te steunen. Als
we de levende profeet niet volgen, wie dat ook is,
dan lopen we het gevaar om geestelijk dood te
gaan. (…)

‘Ik kan getuigen dat de kerk regelmatig de procedure
van voortdurende openbaring gebruikt. En wel

dagelijks’ (Come out of the Darkness into the Light
[haardvuuravond van CES voor jong-volwassenen,
8 september 2002], p. 4).

� Ouderling Robert D. Hales van het Quorum der
Twaalf Apostelen heeft besproken hoe belangrijk
het is om de levende profeten te volgen:

‘De kerk in deze tijd wordt door levende profeten
geleid. De leden van De Kerk van Jezus Christus van
de Heiligen der Laatste Dagen vinden hun grootste
veiligheid in de woorden en de geboden die de Heer
door middel van zijn levende profeten gegeven
heeft en door deze te gehoorzamen. (…)

‘(…) Onze geestelijke veiligheid is gewaarborgd als
we de duidelijke stem van onze levende profeet
volgen. Als we naar zijn stem luisteren en zijn raad
opvolgen, zullen we kunnen leven zoals Christus
dat graag ziet en kunnen volharden tot het einde
toe, zodat we eens samen met ons gezin terug kun-
nen keren in de tegenwoordigheid van onze hemelse
Vader en onze Heiland Jezus Christus’ (De Ster, juli
1995, pp. 15–16).

De wet van kuisheid naleven

God schept behagen in de kuisheid van zijn zoons
en dochters en heeft een hekel aan seksuele zonden.
Kuisheid is seksuele reinheid. Kuisheid wil zeggen
dat iemand zedelijk rein is in gedachten, woorden
en daden. Iemand kan geen seksuele relatie hebben
voordat hij of zij wettig getrouwd is. Wie getrouwd
is, dient volkomen trouw te zijn aan hun man of
vrouw. Alle vormen van pornografie dienen gemeden
te worden. Het goddelijk voortplantingsvermogen
en ons lichaam worden als heilig beschouwd.
Dopelingen moeten de wet van kuisheid naleven.
Die wet verbiedt elke seksuele omgang buiten het
wettige huwelijk tussen man en vrouw, inclusief
homoseksuele relaties. Zij mogen zich niet inlaten
met abortus. Als er seksuele zonden zijn begaan,
moeten zij zich daarvan bekeren voordat zij vergif-
fenis van de Heer kunnen ontvangen.

• Leer en Verbonden 42:22–25

• Leer en Verbonden 63:16

Schrijf de indrukken die je over deze teksten
hebt in je studieschrift.

Relevante teksten
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• Leer en Verbonden 1:38

• Leer en Verbonden 21:4–6

Schrijf de indrukken die je over deze teksten
hebt in je studieschrift.

Relevante teksten

V O O R B E R E I D I N G O P E E N Z E N D I N G C U R S I S T E N B O E K

O N D E R Z O E K E R S V O O R B E R E I D E N O P D E D O O P E N B E V E S T I G I N G

108



� Het Eerste Presidium en het Quorum der Twaalf
Apostelen hebben verklaard ‘dat God geboden
heeft dat het heilige voortplantingsvermogen
alleen gebruikt mag worden tussen een man en
een vrouw die wettig met elkaar gehuwd zijn.’
(‘Het gezin: een proclamatie aan de wereld’, De
Ster, januari 1996, p. 94.)

� President James E. Faust heeft het leven van wie
de wet van kuisheid overtreden vergeleken met wie
een zedelijk rein leven leiden:

‘Wie buiten het huwelijk om lichamelijk intiem is
met iemand, kan schuldgevoelens krijgen, maar ook
hevig emotioneel en fysiek leed ervaren. Als man
en vrouw intieme betrekkingen hebben buiten de
door de Heer gestelde grenzen, dan brengt dat voor
de betrokkenen grote ellende, schaamte, ontaarding
en droefenis teweeg.

‘Daar staat tegenover dat we grote vreugde en geluk
ervaren als we deze heilige gaven gebruiken zoals de
Heer het bedoeld heeft. Wanneer we kinderen en
een nageslacht krijgen, worden wij medeschepper
met God. Ieder die kuis leeft vóór het huwelijk en
trouw is in het huwelijk, bezit de heilige sleutel tot
zelfrespect en geluk’ (‘De deugden van rechtscha-
pen dochters Gods’, Liahona, mei 2003, p. 109).

� Ouderling Dallin H. Oaks heeft over de wet van
kuisheid gesproken:

‘Het vermogen om sterfelijk leven te scheppen is de
meest verheven macht die God aan zijn kinderen
gegeven heeft. Het gebruik ervan werd vastgelegd
in het eerste gebod, maar er werd nog een gebod
gegeven om misbruik te voorkomen. De nadruk die
wij leggen op de wet van kuisheid is verklaarbaar
omdat wij begrijpen dat ons voortplantingsvermo-
gen tot doel heeft Gods plan te verwezenlijken.

‘Het gebruik van ons voortplantingsvermogen is
God welgevallig, maar Hij heeft geboden dat het
beperkt wordt tot het huwelijk. President Spencer
W. Kimball heeft gezegd: “De intimiteit van seksuele
omgang binnen het wettige huwelijk is goed en
wordt door God goedgekeurd. Er is niets onheiligs of
vernederends aan seksualiteit op zich, want man en
vrouw verenigen zich daardoor in een scheppings-
proces en in een uiting van liefde” (The Teachings

of Spencer W. Kimball, samengesteld door Edward L.
Kimball, Salt Lake City; Bookcraft, 1982, p. 311).

‘Buiten de grenzen van het huwelijk is ieder gebruik
van het voortplantingsvermogen in mindere of meer-
dere mate zondig en een verlaging en perversie van
het goddelijkste attribuut dat mannen en vrouwen
bezitten’ (De Ster, januari 1994, pp. 68–69).

Het woord van wijsheid naleven

Het woord van wijs-
heid leert ons dat we
voor ons lichaam
moeten zorgen. Er
staat heel specifiek dat
we schadelijke stoffen

moeten mijden, zoals alcohol, tabak, thee en koffie.
We mogen ook geen drugs gebruiken, in welke vorm
dan ook. Onderzoekers moeten het woord van
wijsheid voor en na hun doop naleven. Wie deze
wet naleven, ontvangen prachtige zegeningen:
gezondheid, kracht en bescherming tegen het kwaad.

� President Gordon B. Hinckley heeft gezegd dat
het gevaarlijk kan zijn om het woord van wijsheid
te overtreden: ‘Jouw lichaam is een tempel van God.
Het is heilig. Het is het handwerk van God. Jij en
ik kunnen ons niet veroorloven om ons in te laten
met verdovende middelen in welke vorm dan ook.
Ze zullen absoluut tot je ondergang leiden. Je zult
je zelfbeheersing verliezen. Je zult proberen op
oneerlijke wijze aan geld te komen om ze te kopen.
Blijf uit de buurt van de zaken die in het woord van
wijsheid worden genoemd: geen alcohol, geen bier,
geen tabak. Wat een zegen! Wat een zegen is het
woord van wijsheid, dat de Heer zijn kerk een leef-
model heeft gegeven dat ons tot zegen is’ (‘Excerpts
from Recent Addresses of President Gordon B.
Hinckley’, Ensign, maart 1999, p. 73).

• 1 Korintiërs 6:19–20

• Leer en Verbonden 89:18–21

Schrijf de indrukken die je over deze teksten
hebt in je studieschrift.
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De wet van tiende naleven

Een van de mooiste zegenin-
gen van het lidmaatschap van
De Kerk van Jezus Christus
van de Heiligen der Laatste
Dagen is te kunnen bijdragen
aan de groei van het konink-
rijk van God door tiende te
betalen. Tiende is een oude,
goddelijke wet. De profeet
Abraham uit het Oude
Testament betaalde bijvoor-

beeld al tiende (zie Alma 13:15).

De Heer heeft ons geboden jaarlijks een tiende deel
van onze opbrengsten te betalen om het koninkrijk
op te bouwen. Onze tiende is de Heer heilig, en
wij eren Hem als we tiende betalen. God belooft de
mensen die tiende betalen overvloedig te zegenen
(zie Maleachi 3:10–12).

Het tiendegeld wordt gebruikt om de activiteiten van
de kerk te bekostigen, zoals de bouw en het onder-
houd van tempels en kerkgebouwen, zendingswerk,
tempelwerk en familiegeschiedenis en veel andere
activiteiten over de hele wereld. Tiende wordt niet
gebruikt om de plaatselijke leiders uit te betalen; alle
kerkelijke units worden gepresideerd door geestelij-
ken die niet worden betaald voor hun bediening.

� President Gordon B. Hinckley heeft verteld
waarom hij tiende betaalt: ‘Het is altijd een zegen
dat wij een tiende van wat de Heer ons heeft gege-
ven, aan Hem terug kunnen geven. Ik heb een groot
getuigenis van tiende, broeders en zusters. Ik heb
tiende betalen nooit moeilijk gevonden, zelfs niet
in financieel moeilijke tijden, omdat de Heer ons
heeft beloofd dat Hij ons zal zegenen als wij tiende
betalen. Ik doe u die belofte niet alleen. De bisschop
doet die belofte niet alleen. De Heer heeft die belofte
gedaan, en Hij heeft de macht om die belofte na te
komen’ (De Ster, december 1998, p. 38).

� President James E. Faust heeft uitgelegd dat
tiende betalen geen kwestie is van arm of rijk zijn:

‘De wet van tiende is eenvoudig: we betalen
een tiende deel van onze jaarlijkse inkomsten.
Inkomsten, heeft het Eerste Presidium uitgelegd,
zijn ons inkomen. Wat die tien procent van ons
inkomen inhoudt, is een zaak tussen ons en de
Schepper. Er zijn geen wettische regels voor. Zoals
een bekeerling in Korea zei: “Met de tiende maakt
het niets uit of je rijk of arm bent. Je betaalt tien
procent, en je hoeft je niet te schamen als je niet
veel verdiend hebt. Als je veel verdient, betaal je
tien procent. Als je weinig verdient, betaal je ook
tien procent. Onze hemelse Vader zal je daarvoor
liefhebben. Je kunt trots zijn.” (…)

Sommigen denken misschien dat ze zich het beta-
len van hun tiende niet kunnen veroorloven, maar
de Heer heeft beloofd dat Hij een weg voor ons zal
bereiden om al zijn geboden te onderhouden [zie
1 Nephi 3:7]. Tiende betalen vraagt in het begin
geloof, maar zoals Jezus heeft gezegd: “Indien iemand
diens wil doen wil, zal hij van deze leer weten”
[Johannes 7:17]. Het beginsel van de tiende wordt
ons duidelijk als we tiende betalen. Ik geloof echt
dat het mogelijk is armoede te boven te komen door
geloof te oefenen en de Heer een gedeelte terug te
geven van het weinige dat we hebben’ (De Ster,
januari 1999, pp. 67–68).

De verbonden en verordeningen die
noodzakelijk zijn voor de verhoging
ontvangt men in het huis des Heren.

� De tempelverordeningen zijn noodzakelijk voor
onze verhoging. Zendelingen bereiden hun onder-
zoekers voor op de eerste beginselen en verorde-

• Maleachi 3:10–12

• Leer en Verbonden 119:4

Schrijf de indrukken die je over deze teksten
hebt in je studieschrift.
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ningen van het herstelde evangelie. Getrouwe
leden blijven vooruitgang maken om zo in aan-
merking te komen voor de verhoging in het celesti-
ale koninkrijk van God. Ons is niet alleen geboden
dat we ons moeten laten dopen en de gave van de
Heilige Geest ontvangen, maar we moeten ook de
verordeningen ontvangen die ons alleen in het huis
des Heren worden aangeboden. Alleen dan kunnen
we alle zegeningen van onze hemelse Vader ont-
vangen.

� President Howard W. Hunter heeft de noodzaak
van de tempelverordeningen uitgelegd: ‘De tempel-
verordeningen zijn absoluut essentieel; zonder die
verordeningen kunnen we niet in Gods tegenwoor-
digheid terugkeren. Ik spoor eenieder
aan om in alle reinheid de tempel te
bezoeken of toe te werken naar de dag
dat u dat heilige huis binnen kunt
gaan om uw verordeningen en ver-
bonden te ontvangen’ (‘Een tempelge-
richt volk’, De Ster, mei 1995, p. 6).

� President Hunter heeft nadrukkelijk gesteld dat
de doop niet het eindpunt voor onderzoekers is:
‘Al onze inspanningen voor de verkondiging van
het evangelie, de vervolmaking van de heiligen en
de verlossing van de doden leiden naar de tempel.
De reden daarvoor is dat de tempelverordeningen
absoluut essentieel zijn; zonder die verordeningen
kunnen we niet in Gods tegenwoordigheid terug-
keren.’ (Zie De Ster, januari 1995, p. 81.)

� Ouderling Russell M. Nelson heeft uitgelegd dat
de verkondiging van het herstelde evangelie leidt
tot de tempel op het pad naar het eeuwige leven:

‘De tempel is het huis des Heren. De basis voor alle
verbonden en verordeningen — de kern van het
heilsplan — is de verzoening van Jezus Christus.
Iedere activiteit, iedere les, alles wat we in de kerk
doen, is gericht op de Heer en zijn heilig huis.
Onze inspanningen om het evangelie te verkondi-
gen, de heiligen te vervolmaken en de doden te
verlossen, leiden allemaal naar de tempel. (…)

‘Door verordeningen, verbonden, begiftigingen en
verzegelingen in de tempel kunnen leden met de
Heer verzoend worden en kunnen gezinnen voor
eeuwig aan elkaar verzegeld worden. Door gehoor-
zaamheid aan de tempelverbonden komen wij in
aanmerking voor het eeuwige leven — de grootste
van alle gaven Gods [zie LV 14:7]. Het eeuwige leven
is meer dan onsterfelijkheid. Het eeuwige leven is
verhoging in de hoogste hemel — het soort leven
dat God leidt’ (Liahona, juli 2001, p. 37.)

� President Joseph Fielding
Smith heeft verklaard dat de
volheid van het priesterschap
vereist is voor de verhoging:

‘Zonder de volheid van het
priesterschap kan er geen
verhoging in het koninkrijk
Gods zijn. (…) Die zegenin-
gen krijgen we uitsluitend

door gehoorzaamheid aan de verordeningen en
verbonden van het huis des Heren. (…)

‘(…) De Heer heeft het mogelijk gemaakt dat iedere
man in deze kerk, die gehoorzaam is, de volheid

van het priesterschap ontvangt door
de verordeningen in de tempel van
de Heer. Dat kan nergens anders
gebeuren’ (De leer tot zaligmaking,
bezorgd door Bruce R. McConkie, 3
delen [1954–1956], deel 3, p. 117).

DENKWERK

• Wat is de betekenis van het sluiten van verbonden
met God?

• Waarom gaan heilsverordeningen vergezeld van
verbonden?

• Hoe brengen Gods geboden zoal vreugde in ons
leven?

• Wat vind jij dat onderzoekers moeten weten
over de tempel?

PRAKTIJKWERK

• Schrijf op welke verbonden jij hebt gesloten en
vraag je af hoe ze jou beïnvloed en beschermd
hebben.

• Behandel een van de onderwerpen in dit hoofd-
stuk in een les op de gezinsavond of aan een
vriend of kamergenoot.

• Leer en Verbonden 131

• Leer en Verbonden 132:15, 18–19

Schrijf de indrukken die je over deze teksten
hebt in je studieschrift.
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• Als je dat al niet gedaan hebt, kun je een afspraak
maken met je bisschop of gemeentepresident om
het met hem te hebben over naar de tempel gaan.

AANVULLENDE LEESSTOF

Trouw aan het geloof: evangeliewijzer
• ‘Doop’ (pp. 25–30)

• ‘Kuisheid’ (pp. 102–107)

• ‘Verbond’ (pp. 171–172)

• ‘Profeten’ (pp. 137–138)

• ‘Sabbat’ (pp. 142–144)

• ‘Tempel’ (pp. 156–160)

• ‘Tiende’ (pp. 163–164)

• ‘Woord van wijsheid’ (pp. 193–195)

AANTEKENINGEN EN INDRUKKEN
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INLEIDING

Wij zijn zoons en dochters van God en hebben
goddelijke eigenschappen geërfd. Onze voorsterfe-
lijke ervaringen hebben ons voorbereid op dit ster-
felijk leven, waarin wij blijven leren en groeien. Een
zending is een geweldige gelegenheid om onze god-
delijke kenmerken verder te ontwikkelen en groot
te maken, zodat we meer op de Heiland gaan lijken.

Jezus Christus heeft ons getoond hoe we moeten
leven. ‘Zie, Ik ben het licht; Ik heb u een voorbeeld
gegeven’ (3 Nephi 18:16). Ons doel is te leven zoals
Christus leefde (zie Matteüs 5:48; 3 Nephi 12:48).
Je kunt je het beste christelijke eigenschappen aan-
leren door een studie te maken van het leven van
de Heiland en te proberen Hem gelijk te worden.
Onderzoekers zullen de schoonheid van het her-
stelde evangelie herkennen in het leven van de
zendelingen die zich deze christelijke eigenschap-
pen hebben eigen gemaakt. Onderzoekers verlangen
te hebben wat de zendelingen hebben en zullen
beginnen te dorsten naar de volheid van het evan-
gelie. Als we getrouw zijn, zal Jezus Christus onze
talenten en begaafdheid blijven grootmaken en
ons hulp bieden om meer op Hem te gaan lijken.
President Gordon B. Hinckley heeft gezegd: ‘Het
overtuigendste evangelisch traktaat is
het voorbeeldige leven van een
getrouwe heilige der laatste dagen’
(Ensign, mei 1982, p. 45).

BELANGRIJKE LEERSTELLINGEN EN
BEGINSELEN

• Van zendelingen wordt verwacht dat zij christe-
lijke eigenschappen ontwikkelen.

• Zendelingen is geboden God met geheel hun ‘hart,
macht, verstand en kracht’ te dienen (LV 4:2).

• Gehoorzaamheid is een essentiële eigenschap
voor zendingswerk.

BEGELEIDENDE TEKSTEN EN
VERKLARINGEN

Van zendelingen wordt verwacht dat zij
christelijke eigenschappen ontwikkelen.

� Als afgezanten
van de Heer Jezus
Christus, dienen
zendelingen zijn
kwaliteiten te
belichamen.
Onderzoekers reage-

ren vaak positief op zendelingen en leden die de
Heiland in daad navolgen. Ouderling Jeffrey R.
Holland van het Quorum der Twaalf Apostelen heeft

gesproken over de vergaande invloed
van leden die christelijke eigenschap-
pen hebben: ‘Er bestaat absoluut geen
krachtiger zendingsboodschap aan deze
wereld dan het voorbeeld van een
liefdevol en gelukkig lid van de kerk.
De levenswijze en het gedrag, de
glimlach en vriendelijkheid, alleen al

CHRISTELIJKE EIGENSCHAPPEN
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‘Het overtuigendste
evangelisch traktaat is
het voorbeeldige leven
van een getrouwe hei-
lige der laatste dagen.’



de aanwezigheid van een trouw lid van de kerk
straalt een warmte en betrokkenheid uit die geen
enkele brochure of videoband kan overbrengen.
Mensen worden geen lid van de kerk op grond van
wat ze weten. Ze worden lid door wat ze geestelijk
voelen en willen. Die geest van getuigenis en geluk
zullen anderen voelen als wij dat laten gebeuren.
Zoals de Heer tegen Alma en de zoons van Mosiah
heeft gezegd: “Gaat uit (…) opdat gij hun in Mij een
goed voorbeeld zult tonen, en Ik zal u tot een werk-
tuig in mijn handen maken tot behoud van vele
zielen” [Alma 17:11]’ (Liahona, juli 2001, p. 15).

� Ouderling Joseph B. Wirthlin van het Quorum
der Twaalf Apostelen heeft ons aangemoedigd om
christelijke eigenschappen te ontwikkelen, zodat
we goede zendelingen kunnen worden: ‘Als wij het
gebod van de Heer willen opvolgen om de vensters
van de hemel voor al onze broeders en zusters te
openen, moeten wij ons voorbereiden op de ver-
kondiging van het evangelie. Door het bestuderen
van de Schriften, vasten en gebed versterken we ons
getuigenis. We ontwikkelen eigenschappen zoals
Christus die heeft: “geloof, deugd, kennis, matig-
heid, geduld, broederlijkheid, godsvrucht, naasten-
liefde, ootmoed en ijver” [LV 4:6]’ (De Ster, januari
1996, p. 69.)

Die christelijke eigenschappen worden hieronder
besproken.

Geloof (zie ook hoofdstuk 10, ‘Geloof en bekering’)

� Geloof leidt tot kennis en begrip. President
Boyd K. Packer, waarnemend president van het
Quorum der Twaalf Apostelen, heeft uitgelegd:

‘Als je de evangeliebeginselen toetst door die te
geloven zonder ze te doorgronden, zal de Geest je

gaan onderwijzen. Geleidelijk zal geloof worden
vervangen door kennis.

‘Je zult in staat zijn om te onderscheiden, ofwel te
zien, met geestelijke ogen’ (De Ster, januari 1995,
p. 55).

� In de handleiding
voor zendelingen: Predik
mijn evangelie wordt uit-
gelegd welke relatie er
bestaat tussen geloof in
Jezus Christus en hoe we
leven: ‘Geloof leidt tot
actie, zoals bekering,
gehoorzaamheid en toe-
gewijd dienen. Als u
geloof in Jezus Christus
hebt, hebt u voldoende
vertrouwen in de Heer
om zijn geboden te

onderhouden — ook als u ze niet volledig begrijpt.
U brengt tot stand wat de Heer van u verwacht. U
brengt veel goeds teweeg in uw eigen leven en in
het leven van anderen. U bent in staat om overeen-
komstig de wil van de Heer wonderen te verrichten.
Uw zult door ijverig te werken blijk geven van uw
geloof’ (Predik mijn evangelie [2004], p. 126).

� Ouderling Richard G. Scott van het Quorum der
Twaalf Apostelen heeft nadruk gelegd op het belang
van geloof: ‘Het is absoluut noodzakelijk om geloof
te oefenen in Jezus Christus. Dat is het fundament
van het heilsplan. Wanneer men het oefenen van
geloof paart aan een ernstige inspanning en tegelijk
bereid is om naar zijn raad te luisteren, resulteert
dat in grote persoonlijke groei en zegeningen’ (De
Ster, januari 1994, p. 81).

Deugd

� President Ezra Taft Benson heeft de eigenschap-
pen van deugd besproken:

‘Deugdzaam gedrag wil zeggen dat [een priester-
schapsdrager] reine gedachten en daden heeft. (…)

‘Deugdzaamheid is verwant aan heiligheid, een van
de eigenschappen van God. Een priesterschapsdra-
ger behoort te streven naar wat deugdzaam en lie-
felijk is en niet naar wat verlagend of verachtelijk
is. De deugd zal zijn gedachten onophoudelijk ver-
sieren (zie LV 121:45). Hoe kan een man toegeven
aan het kwaad van pornografie, godslastering of
grove taal en zich als een deugdzaam mens
beschouwen?’ (De Ster, januari 1987, p. 48.)

• Matteüs 25:40

• Lucas 10:30–37

• Johannes 13:4–17

• 2 Nephi 31:9–10

• 3 Nephi 18:24

• Leer en Verbonden 4:5–6

Schrijf de indrukken die je over deze teksten
hebt in je studieschrift.
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� President James E. Faust, raadgever in het Eerste
Presidium, heeft gezegd: ‘Veel mensen begrijpen
niet goed wat deugd eigenlijk inhoudt. Men denkt
over het algemeen dat het kuis of zedelijk rein zijn
betekent, maar deugd omvat in zijn ruimere beteke-
nis alle rechtschapen eigenschappen
die mede ons karakter vormen. Op een
oud borduurlapje uit 1813, in een
museum in Newfoundland, staat
geborduurd: “Deugdzaamheid is de
voornaamste schoonheid van het ver-
stand en het edelste sieraad van de mens.” De
deugd beschermt en leidt ons, en doet een beroep
op ons verstand als onze zinnen dwalen.’ (‘De
deugden van rechtschapen dochters Gods’,
Liahona, mei 2003, p. 108).

Kennis

� We dienen evenwicht te vinden in kennisverwer-
ving. President Spencer W. Kimball heeft benadrukt
dat we de kennis die we willen hebben, met veel
zorg moeten kiezen:

‘De schatten van zowel wereldlijke als geestelijke
kennis zijn verborgen schatten, maar dan wel ver-
borgen voor hen die niet goed zoeken of ernaar
streven. (…) Geestelijke kennis is niet zomaar
beschikbaar voor wie erom vraagt; zelfs erom bidden
is niet genoeg. Iemand zal doorzettingsvermogen
en toewijding moeten hebben. Kennis van wereld-
lijke zaken beperkt zich tot deze tijd; de kennis van
oneindige waarheden behoort tot tijd en eeuwigheid.

De belangrijkste van alle schatten van kennis is de
kennis van God: zijn bestaan, machten, liefde en
beloften. (…)

‘Wereldlijke kennis, hoe belangrijk die ook is, kan
nooit een ziel redden of toegang geven
tot het celestiale koninkrijk of een
wereld scheppen of een mens god
maken, maar die kennis kan uiterst
nuttig zijn voor de mens die de juiste
prioriteiten stelt en de weg naar het
eeuwige leven heeft gevonden en nu
al zijn kennis ten goede kan benutten’ (The
Teachings of Spencer W. Kimball [1982], pp. 389–391.)

Matigheid

� Ouderling Russell M. Nelson van het Quorum
der Twaalf Apostelen heeft gezegd:

‘Matigheid duidt op ingetogenheid en zelfdisci-
pline. Het doet ons denken aan verbonden die we
hebben gesloten. (…)

‘De Schriften leren ons herhaaldelijk “beheerst te
zijn in alles” (1 Korintiërs 9:25; Alma 7:23; 38:10;

LV 12:8). Matigheid kan ons allemaal
beschermen tegen de gevolgen van
overmaat’ (De Ster, januari 1992, pp.
56–57.)

� President Ezra Taft Benson heeft
een matig persoon omschreven: ‘Een

priesterschapsdrager is gelijkmatig. Dat wil zeggen
dat hij zijn emoties en zijn tong onder controle
heeft. Hij is matig in alle dingen en gaat zich ner-
gens aan te buiten. Met andere woorden, hij heeft
zelfdiscipline. Hij is de baas over zijn emoties en
niet andersom.’ (Zie De Ster, januari 1987, p. 49.)

Geduld

� Het leven geduldig tegemoet treden kent een
groot voordeel. Ouderling Joseph B. Wirthlin heeft
verklaard:

‘We zullen slechts dàn werkelijke vreugde en waar
geluk ervaren, wanneer wij leren geduldig te zijn.

‘Het woordenboek geeft als definitie van geduld:
het kalm en zonder klagen verduren van pijn en
verdriet; niet gehaast of onbezonnen zijn; bedaarde
volharding ondanks tegenstand, moeilijkheden of
tegenspoed.

‘(…) Ik ben ervan overtuigd dat gebrek aan geduld
een van de hoofdoorzaken is van de moeilijkheden
en het verdriet, die de wereld in deze tijd kent.
Maar al te vaak hebben wij geen geduld met ons-
zelf, met onze familie en vrienden, en zelfs niet met
de Heer. Wij eisen wat we willen gelijk op, onge-

acht of wij het verdienen, of het goed
voor ons is, of juist is. (…)

‘We moeten leren geduld met onszelf
te hebben. Met het onderkennen van
onze sterke en zwakke punten behoren
wij ernaar te streven bij al onze keuzes

en beslissingen gezond verstand te gebruiken, elke
kans aan te grijpen en ons best te doen bij iedere
taak die wij op ons nemen. En wanneer wij ons
best doen, behoren wij nooit mismoedig of wanho-
pig te zijn, maar blij te zijn met onze vooruitgang,
ook al is die weleens langzaam’ (De Ster, juli 1987,
pp. 26–27).
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Broederlijkheid

� President Ezra Taft Benson heeft gezegd: ‘Iemand
die menslievend is, is meevoelend en voorkomend in
zijn omgang met anderen. Hij is hoffelijk en houdt
rekening met andermans gevoelens. Hij is hulp-
vaardig. Menslievendheid gaat voorbij aan ander-
mans zwakheden en fouten. Menslievendheid strekt
zich tot allen uit — tot oude en jonge mensen,
tot dieren, tot eenvoudige mensen evenzeer als tot
hooggeplaatsten’ (zie De Ster, januari 1987, p. 49).

Godsvrucht

� Ouderling Russell M. Nelson heeft gezegd:

‘Godsvrucht lijkt een eigenschap die net zo moei-
lijk te omschrijven als te verwerven is. De Schriften
hebben het over “het geheimenis der godsvrucht”
(1 Timoteüs 3:16; LV 19:10). (…)

‘Simon Petrus heeft ons aangeraden: “(…) hoedanig
behoort gij dan te zijn in heilige wandel en gods-
vrucht, vol verwachting u spoedende naar de komst
van de dag Gods” (2 Petrus 3:11–12).

‘ “De macht der goddelijkheid is kenbaar gemaakt”
in de verordeningen van het priesterschap (LV
84:20). Goddelijkheid is geen voortvloeisel uit vol-
maaktheid; het vloeit voort uit oplettendheid en
toewijding.

‘Godsvrucht karakteriseert eenieder van u die wer-
kelijk van de Heer houdt. U houdt steeds de ver-
zoening van de Heiland in gedachte en u bent blij
met zijn onvoorwaardelijke liefde. Intussen zet u
trots en ijdele ambitie overboord. Wat u tot stand
brengt, is alleen belangrijk als dat leidt tot de vesti-
ging van zijn koninkrijk op aarde’ (De Ster, januari
1992, p. 57).

� Een godvruchtig mens leeft volkomen in overeen-
stemming met de wil van God. President Gordon B.
Hinckley gebruikt in het navolgende citaat eerst een
tekst uit Moroni en gaat daar op in:

‘ Ja, komt tot Christus en wordt vervolmaakt in Hem
en onthoudt u van alle goddeloosheid; en indien
gij u van alle goddeloosheid onthoudt en God lief-
hebt met al uw macht, verstand en kracht, dan is
zijn genade u genoeg, opdat gij door zijn genade
volmaakt kunt zijn in Christus; en indien gij door
de genade Gods volmaakt zijt in Christus, kunt gij
de macht Gods geenszins verloochenen’ (Moroni
10:31–32). (…)

‘(…) Ik bid dat ieder van ons een beetje vriendelij-
ker, een beetje attenter, een beetje hoffelijker zal
zijn. Ik bid dat we onze tong in bedwang zullen
houden en onze woorden niet door boosheid zul-
len laten ingeven, iets wat we later zouden betreu-
ren. Ik bid dat we de wilskracht mogen hebben om
de andere wang toe te keren, en de tweede mijl te
gaan bij het sterken van de zwakke knieën van hen
die in nood verkeren.

‘Moge God u zegenen, geweldige, getrouwe deelge-
noten in dit grote werk. Mogen zijn vrede en zijn
liefde op u rusten en uw leven omhullen met het
wezen van godsvrucht’ (Liahona, november 2003,
p. 103).

Naastenliefde

� President Ezra Taft Benson heeft gezegd dat we
naastenliefde leren door het voorbeeld van de
Heiland te volgen: ‘De laatste en opperste deugd
van het goddelijke karakter is naastenliefde, ofwel
de reine liefde van Christus (zie Moroni 7:47). Als
we er oprecht naar streven om meer op onze Heiland
en Meester te gaan lijken, moet ons hoogste doel
zijn om net zo lief te hebben als Hij. Mormon

V O O R B E R E I D I N G O P E E N Z E N D I N G C U R S I S T E N B O E K

C H R I S T E L I J K E E I G E N S C H A P P E N

117



noemde naastenliefde “het voornaamste van alles”
(Moroni 7:46).

‘Er wordt door de wereld veel over liefde gesproken,
en velen zijn er naar op zoek. Maar de reine liefde
van Christus is heel anders dan het beeld dat de
wereld van liefde heeft. Naastenliefde is nooit op
eigen bevrediging uit. De reine liefde van Christus
streeft enkel de eeuwige vooruitgang en vreugde
van anderen na’ (De Ster, januari 1987, pp. 49–50.)

� Onze daden moeten ingegeven zijn door
naastenliefde als we Christus gelijk willen worden.
Ouderling Dallin H. Oaks van het Quorum der
Twaalf Apostelen heeft uitgelegd: ‘We worden aan-
gemoedigd om een bekeringsproces door te maken
waarna we het eeuwige leven kunnen ontvangen.
Dat wordt niet bereikt door alleen het goede te doen,
maar door het goede om de juiste reden te doen –
voor de reine liefde van Christus. De apostel Paulus
heeft dit toegelicht in zijn beroemde leer over het
belang van de “liefde” (zie 1 Korintiërs 13). De reden
dat de liefde nimmer faalt en dat de liefde groter is
dan zelfs de belangrijkste goede daden, ligt volgens
hem in het feit dat de liefde, “de reine liefde van
Christus” (Moroni 7:47), niet een handeling is maar
een gesteldheid of een gemoedstoestand. Die liefde
wordt verkregen door een opeenvolging van han-
delingen die tot bekering leiden. De liefde is iets
dat je wordt. Daarom heeft Moroni verklaard dat
“de mensen, tenzij zij naastenliefde bezitten, de
plaats die Gij in de woningen van uw Vader hebt
bereid, niet beërven” (Ether 12:34; cursivering toe-
gevoegd)’ (Liahona, januari 2001, p. 43).

� ‘Jezus Christus is het volmaakte
voorbeeld van naastenliefde. In zijn
aardse bediening is Hij altijd “rondge-
gaan, weldoende”, het evangelie ver-
kondigend en erbarmen tonend voor
de armen, gekwelden en bedroefden.
(Zie Matteüs 4:23; Marcus 6:6;
Handelingen 10:38.) Zijn opperste expressie van
naastenliefde was zijn oneindige verzoening. Hij
heeft gezegd: “Niemand heeft grotere liefde, dan dat
hij zijn leven inzet voor zijn vrienden” (Johannes
15:13). Dat was de hoogste daad van lankmoedig-
heid, van minzaamheid en van onzelfzuchtigheid
die we ooit zullen kennen. (…)

‘Doordat u Jezus’ volmaakte liefde blijft ervaren en
christelijke liefde voor anderen tentoonspreidt, zult
u merken dat uw liefde toeneemt. U zult zien dat u
in de dienst van de Heer veel vreugde ervaart. De

Heilige Geest zal voortdurend uw metgezel zijn, die
leiding geeft aan uw diensten en in uw relatie tot
anderen’ (Trouw aan het geloof: evangeliewijzer
[2004], p. 115).

Ootmoed

� Ouderling Richard G. Scott heeft verklaard:
‘Ootmoed is een basisvoorwaarde van geestelijke
kennis. Wie ootmoedig is, staat open voor onderwijs.
Wie ootmoedig is, kan door de Geest onderwezen
worden uit door de Heer geïnspireerde bronnen
zoals de Schriften. De zaden van persoonlijke groei
en geestelijk begrip ontkiemen en gedijen in de
vruchtbare grond van de ootmoed. De vruchten
van die zaden is geestelijke kennis die iemand tot
leiding kan strekken in dit leven en in het hierna-
maals’ (zie De Ster, januari 1994, p. 81.)

� Ouderling Marlin K. Jensen, lid van de Zeventig,
heeft gesproken over het verband tussen ootmoed
en onze onderwerping aan Gods wil: ‘Door ware
ootmoed zullen we onvermijdelijk tegen God zeg-
gen: “Uw wil geschiede.” En omdat wie we zijn
beïnvloedt wat we doen, zal onze onderworpenheid
tot uitdrukking komen in onze eerbied, dankbaar-
heid, en gewilligheid om roepingen, raad en
opbouwende kritiek te accepteren.’ (Zie Liahona,
juli 2001, p. 10.)

IJver

� ‘IJver is de trouwe, bestendige, enthousiaste en
krachtige inspanning om het werk van de Heer te
doen. De Heer verwacht van u dat u ijverig werk-

zaam bent — standvastig en met veel
inspanning en zorg. Een ijverige zen-
deling werkt effectief en efficiënt.
IJver in zendingswerk is een uiting
van liefde voor de Heer en zijn werk.
Als u ijverig bent, ervaart u vreugde
en voldoening in uw werk.

‘Doe veel uit uw eigen vrije wil. (Zie LV 58:27.)
Wacht niet tot uw leiders zeggen wat u moet doen.
Ga door tot u alles hebt gedaan wat u kunt, ook als
u moe bent. Concentreer u op de belangrijkste din-
gen en verspil geen tijd. Bid om leiding en kracht.
Maak geregeld en doelmatig plannen. Ga alles uit
de weg wat uw gedachten en daden afleidt’ (Predik
mijn evangelie, p. 132).

� President Thomas S. Monson, raadgever in het
Eerste Presidium, heeft uitgelegd waarom zendelin-
gen hard behoren te werken:
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‘Zendingswerk is zwaar. Het zal veel van je energie
opslokken. Die zal alles van je vergen. Je zult het
beste moeten geven — en vaak nog ietsje meer.
Vergeet niet “dat niet de snelsten de wedloop win-
nen, noch de sterksten de strijd” (Prediker 9:11) —
maar wie tot het einde toe volhardt. Neem je
voor om:

‘Je werk goed te doen, totdat het jou goed doet.
Beginners zijn er genoeg, afmakers niet veel.
Hulde, macht, lof en invloed
valt eens de aanhouder ten deel.
Doe je werk goed, totdat het jou goed doet. 
Doe het met een lach, dat zal de pijn verzachten — 
Want zwoegen, zweten en lachen moet
Wil je de overwinning verwachten. [anoniem]’
(Ensign, mei 1979, pp. 36–37).

Zendelingen is geboden God met geheel
hun ‘hart, macht, verstand en kracht’ te
dienen (LV 4:2).

� Zendelingen die God met geheel hun ‘hart, macht,
verstand en kracht’ dienen, lukt het om zich licha-
melijk, mentaal en geestelijk consequent en oprecht
in te zetten ‘om anderen uit te nodigen tot Christus
te komen door ertoe bij te dragen dat zij het her-
stelde evangelie aanvaarden — door geloof in Jezus
Christus en zijn verzoening, bekering, de doop, de
gave van de Heilige Geest en volharding tot het
einde.’ (Predik mijn evangelie, p. 1.) De ijverige zen-
deling zal geen tijd verspillen, maar grijpt elke dag
opnieuw aan om de Heer te dienen.

Zendingswerk kan eentonig en moeilijk zijn.
Sommige dagen zullen niks opleveren, terwijl andere,
meer productieve dagen de moeilijke dagen meer
dan compenseren. Het aantal dopelingen bepaalt
niet of een zendeling succesvol is. Werken en die-
nen onder de invloed van de Geest zijn van wezen-
lijk belang voor blijmoedig zendingswerk.

� Ouderling Jeffrey R. Holland legt een verband
tussen goed omgaan met de ongemakken van

zendingswerk en denken aan de verzoening van
de Heiland:

‘Iedereen die wat voor soort zendingswerk dan
ook doet, kan vragen: ‘Waarom is het zo moeilijk?
Waarom kunnen we niet sneller resultaat bereiken?
Waarom treden er niet meer mensen toe tot de kerk?
Dit is de waarheid. Wij geloven in engelen. Wij
vertrouwen op wonderen. Waarom melden mensen
zich niet gewoon aan voor de doop? Waarom is het
niet het enige risico van zendingswerk dat je een
longontsteking oploopt door de hele dag nat in de
doopvont te staan?

‘Soms zullen die vragen bij je opkomen. Ik heb daar
veel over nagedacht. En ik wil er graag mijn per-
soonlijke mening over geven. Ik ben ervan overtuigd
dat het zendingswerk niet makkelijk is omdat het
heil een hoge prijs heeft. Het is nooit makkelijk geweest
om het heil te verkrijgen. Wij zijn de kerk van Jezus
Christus, dit is de waarheid, en Hij is ons grote
eeuwige Hoofd. Hoe kunnen wij geloven dat het
makkelijk is voor ons als het nog nooit makkelijk
is geweest voor Hem? (…)

‘(…) Hebt u moeilijkheden, wordt u verworpen,
wordt u bespuwd en uitgeworpen, dan bevindt u
zich naast de Beste die deze wereld ooit gezien heeft,
dan staat u naast het enige reine en volmaakte leven
dat ooit geleefd is. U hebt reden om het hoofd hoog
te houden en dankbaar te zijn dat de levende Zoon
van de levende God alles weet van uw verdriet en
uw kwellingen’ (‘Zendingswerk en de verzoening’,
Liahona, pp. 31–32).

� President Thomas S. Monson heeft uitgelegd
waarom zendingswerk alles van ons vergt:
‘Zendingswerk is hard werken. Zendingswerk is veel-
eisend en vereist lange uren studie en voorbereiding,

• Leer en Verbonden 4:2–5

• Leer en Verbonden 18:15–16

• Leer en Verbonden 88:84
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zodat de zendeling niet onder zal doen voor de
goddelijke boodschap die hij verkondigt. Het is werk
waar liefde voor nodig is, maar ook opoffering en
toewijding aan je plicht’ (De Ster, januari 1996, p. 43).

Gehoorzaamheid is een essentiële
eigenschap voor zendingswerk.

� Gehoorzame zendelingen ervaren hemelse macht.
Je zendingsleiders zullen nadruk leggen op het
belang van het nakomen van de geboden en zen-
dingsregels. Zendelingen hoeven niet blindelings
gehoorzaam te zijn, maar wel gelovig gehoorzaam.
Uit gehoorzaamheid ontstaat grote gemoedsrust.

� Behalve naleving van de algemene zendingsregels,
zullen zendelingen ook specifieke opdrachten van
hun leiders moeten uitvoeren. President Gordon B.
Hinckley heeft een voorbeeld gegeven van de kracht
die iemand krijgt als hij of zij gehoorzaam is aan
zijn of haar zendingspresident:

‘Jaren geleden was ik in Engeland op zending. Ik had
een taak op het kantoor van de Europese Zending
in Londen toegewezen gekregen onder president
Joseph F. Merrill van de Raad der Twaalf, die toen
president van de Europese Zending was. Op zekere
dag stond er in drie of vier Londense kranten een
recensie van een herdrukt boek waarin op hatelijke
en beledigende toon werd beweerd dat het de
geschiedenis van de mormonen behandelde.
President Merrill zei tegen mij: “Ik wil dat jij naar
de uitgever gaat en protest aantekent.” Ik keek hem
aan en stond op het punt om te zeggen: “Ik toch
zeker niet.” Maar deemoedig zei ik: “Ja, broeder.”

‘Ik durf te bekennen dat ik bang was. Ik ging naar
mijn kamer en ik voelde me ongeveer zoals volgens
mij Mozes zich gevoeld moet hebben toen de Heer
hem vroeg naar de Farao te gaan. Ik heb gebeden.
Mijn maag speelde op toen ik naar het station in

Goodge Street liep om met de ondergrondse naar
Fleet Street te gaan. Ik vond het kantoor van de
uitgever en gaf mijn kaartje bij de receptioniste af.
Zij nam het aan, ging naar binnen en kwam al vlug
terug met de boodschap dat de uitgever het te druk
had om mij te woord te staan. Ik antwoordde dat
ik achtduizend kilometer gereisd had om daar te
komen en dat ik wilde wachten. In het daaropvol-
gende uur liep ze twee of drie keer zijn kantoor
binnen; en eindelijk had hij tijd voor me. Ik zal
nooit het tafereel vergeten dat ik toen te zien kreeg.
Hij rookte een grote sigaar en op zijn gezicht stond
te lezen: “Val me niet lastig.”

‘In mijn hand had ik de recensies. Ik kan me niet
herinneren wat ik toen gezegd heb. Het leek of er
een andere macht door mij sprak. Eerst nam hij een
defensieve houding aan, zelfs vijandig. Daarna begon
hij te ontdooien. Ten slotte beloofde hij dat hij er
iets aan zou doen. Binnen een uur kreeg elke boek-
handel in Engeland de boodschap dat de boeken
naar de uitgever moesten worden teruggestuurd. Hij
voorzag elk exemplaar van een gedrukte verklaring
die erop neer kwam dat het boek niet als historisch
maar als fictie moest worden beschouwd en dat het
niet in de bedoeling lag het achtenswaardige mor-
moonse volk te beledigen. Jaren later verleende hij
de kerk nog een waardevolle gunst en tot aan zijn
dood ontving ik elk jaar een kerstkaart van hem.

Ik ben erachter gekomen dat de Heer een weg baant,
ook als er geen lijkt te zijn, als wij maar proberen
om in geloof te gehoorzamen aan de verzoeken die
ons door de priesterschap worden gedaan’ (’Als gij
gewillig zijt en luistert’, De Ster, juni 1995, p. 6).

� Zendelingen die in
geloof gehoorzaam zijn,
worden gezegend met
macht. President Ezra Taft
Benson heeft het verschil
uitgelegd tussen schoorvoe-
tende gehoorzaamheid en
bereidwillige gehoorzaam-
heid: ‘Als gehoorzaamheid
ophoudt ons te irriteren en
ons voornaamste streven

wordt, zal God ons met macht begiftigen’ (De
Ster, juli 1998, p. 92).

� Ouderling Dennis B. Neuenschwander van de
Zeventig heeft verklaard dat het belangrijk is dat
zendelingen zich aan de zendingsregels houden:
‘De zendingsregels zijn om dezelfde reden belangrijk

• Johannes 14:15

• 1 Nephi 3:7

• Alma 37:35

• Leer en Verbonden 82:10

• Leer en Verbonden 130:20–21

Schrijf de indrukken die je over deze teksten
hebt in je studieschrift.

Relevante teksten
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als de geboden dat zijn. Wij moeten ons er allemaal
aan houden en begrijpen dat we er kracht, leiding
en een werkkader door krijgen. De slimme zendeling
zal de intentie van de regels gaan begrijpen en die
ten goede aanwenden. Je zending is een tijd van
discipline en geconcentreerdheid. Er wordt van je
verwacht dat je het zonder enkele dingen stelt die
in je huidige levenswijze heel gewoon zijn, zoals:
muziek, tv, video’s, boeken en zelfs meisjes. Er is
met al die zaken niets mis, (…) maar er is ten slotte
ook niets mis met eten, tenzij je aan het vasten bent,
in welk geval zelfs een theelepeltje water niet gepast
is’ (De Ster, januari 1992, p. 39).

� Ouderling Richard G. Scott heeft uitgelegd hoe
gehoorzaamheid een zendeling in staat stelt om met
kracht te getuigen: ‘Zendelingen die bijvoorbeeld
hun tiende betaald hebben, kunnen getuigen van
de beloofde zegeningen die de Heer schenkt bij
gehoorzaamheid. Een zendeling die een rechtscha-
pen leven leidt, kan krachtig getuigenis geven,
omdat hij geestelijke ervaringen heeft gehad.
Naleving van de gedragsnormen en geloof in de
Heiland liggen ten grondslag aan dergelijke erva-
ringen’ (‘Onderwijzen uit het hart’, Liahona, juni
2004, p. 9).

DENKWERK

• Op welke van de christelijke eigenschappen die
in deze les zijn behandeld, vind jij dat je je in
deze fase van je leven dient te concentreren?

• Wat kun je doen om je te verbeteren in de
christelijke eigenschappen die je hebt uitgekozen?

• Hoe zorgt een christelijke houding ervoor dat
zendelingen beter in het herstelde evangelie
kunnen onderwijzen?

• Waarom zijn zowel het vermogen als het verlangen
om ijverig te dienen van belang voor zendings-
werk?

• Hoe kun je ervoor zorgen dat je de lust om hard
te werken ontwikkelt om een toegewijd zendeling
te worden?

• Welke zegeningen krijgt men als men gehoor-
zaam is?

• Wat is het verband tussen gehoorzaamheid en
de Geest bij zich hebben?

PRAKTIJKWERK

• Overdenk hoe het staat met je vorderingen op het
gebied van de christelijke eigenschappen. Kies
twee eigenschappen uit waarin je je kunt verbe-
teren en stel daarvoor een specifiek plan op.

AANVULLENDE LEESSTOF

Trouw aan het geloof: evangeliewijzer
• ‘Naastenliefde’ (pp. 114–116)

• ‘Geloof’ (pp. 55–57)

• ‘Hoop’ (pp. 82–84)

• ‘Nederigheid’ (pp. 116–117)

• ‘Gehoorzaamheid’ (pp. 54–55)

AANTEKENINGEN EN INDRUKKEN
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