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WAT IS HET HEILSPLAN?
Het heilsplan* is Gods plan voor het geluk van zijn kinderen.
De kern ervan is de verzoening van Jezus Christus. Als u de
leringen van Jezus Christus naleeft, zult u blijvend innerlijke
vrede in dit leven ervaren en eeuwige vreugde na de dood.

Naarmate u meer over het heilsplan leert, zult u antwoord op
de volgende vragen krijgen: ‘Waar kom ik vandaan?’, ‘Wat is
mijn doel in het leven?’ en ‘Waar ga ik na dit leven naartoe?’

WAAR KOM IK VANDAAN?
Uw leven is niet bij uw geboorte begonnen en zal ook niet bij uw
dood eindigen. U bent samengesteld uit een geestelijk lichaam
(soms de ziel genoemd) en een stoffelijk lichaam. Uw hemelse

Vader heeft uw geest geschapen en,
voordat u op aarde geboren werd,
leefde u bij Hem als geest. U kende
Hem en had Hem lief, en Hij kende
u en had u lief. Deze periode wordt
het voorsterfelijk leven genoemd.

Gedurende uw voorsterfelijk leven
werd u onderwezen in de beginselen

en geboden die tot geluk leiden. Uw intelligentie groeide en u
leerde de waarheid liefhebben. U werd in het heilsplan onder-
richt. Tijdens het voorsterfelijk leven werd Jezus Christus als de
Heiland gekozen. U leerde dat Hij het middel is waardoor u de
gevolgen van uw verkeerde keuzes kunt overwinnen.

2

* Woorden in het rood staan op pp. 18 en 19 uitgelegd.

Het gezin staat centraal in het plan van onze hemelse Vader.

‘Het [heils]plan (…) door
Christus, dat vanaf de

grondlegging der wereld
was bereid voor allen die in
zijn naam zouden geloven.’

Alma 22:13
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Een belangrijk onderdeel van Gods plan was dat u op aarde
geboren zou worden, een stoffelijk lichaam zou ontvangen en de
juiste keuzes zou leren maken. U zou zich niet meer herinneren
hoe het leven bij uw Vader in de
hemel was, maar Hij zou u wel het
vermogen geven om goed van
kwaad te onderscheiden. U zou
in staat zijn om zijn liefde en
waarheid te herkennen. Door uw
ervaringen en beproevingen zou u
kunnen leren om voortdurend de
juiste beslissingen te nemen. Met
de hulp van Jezus Christus zou u
na dit aardse leven bij uw hemelse
Vader kunnen terugkeren.

In het voorsterfelijk leven leerde u dat u alleen door gehoor-
zaamheid aan Gods plan blijvend innerlijke vrede en voldoe-
ning in dit leven en in de eeuwigheid kan ontvangen. Omdat
Hij u liefheeft, gaf uw hemelse Vader u keuzevrijheid ofwel
de mogelijkheid om keuzes te maken. Hij laat u zelf kiezen of
u zijn plan en de Heer Jezus Christus wilt volgen.

Satan, een van de geestkinderen van God, aanvaardde het plan
van onze hemelse Vader niet en kwam tegen Hem in opstand.
Hij wilde ons allen dwingen om zijn wil te doen. Helaas kozen
veel kinderen van onze hemelse Vader ervoor om Satan te vol-
gen. Satan en zijn volgelingen werden uit de tegenwoordigheid
van God verbannen en mochten niet op aarde geboren wor-
den. Zij blijven als geest voortbestaan. Ze zijn ellendig en wil-
len dat u ook ellendig bent. Zij verleiden u en al Gods kinderen
om te doen wat ongeluk brengt en God mishaagt.

5
In dit leven leren we veel en doen we ervaring op.

Hoewel u zich dat niet kunt
herinneren, leefde u in de tegen-

woordigheid van God, uw
eeuwige Vader, en zijn Zoon,
Jezus Christus, voordat u op
aarde kwam. U juichte van

vreugde toen u de kans kreeg om
naar de aarde te komen, een

lichaam te ontvangen en Gods
plan van geluk te volgen.

* Woorden in het rood staan op pp. 18 en 19 uitgelegd.
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In het voorsterfelijk leven koos u ervoor om geloof in Jezus
Christus te hebben en Gods plan te volgen. Als gevolg van uw
keuzes bent u op aarde geboren. Alleen door dezelfde keuzes te
blijven maken kunt u vrede in dit leven vinden en na dit leven
bij uw hemelse Vader terugkeren.

WAT IS MIJN DOEL IN HET LEVEN?

De schepping en de val
De aarde werd geschapen om de kinderen van onze hemelse
Vader een plek te geven om te leven en ervaring op te doen.
Adam en Eva waren de eerste kinderen van God die op aarde
kwamen. Zij woonden in de Hof van Eden en leefden daar in
de tegenwoordigheid van God.

Onze hemelse Vader gaf Adam en Eva keuzevrijheid, de vrij-
heid om de kiezen. Hij verbood ze om van de vrucht van de
boom der kennis van goed en kwaad te eten. Zo lang ze dat
gebod gehoorzaamden, konden ze in de hof blijven. Maar ze
konden er niet door ervaring en problemen vooruitgang maken.
Satan bracht Adam en Eva in de verleiding om van de verbo-
den vrucht te eten en zij kozen ervoor om dat te doen. Dat was
een onderdeel van Gods plan. Door hun beslissing werden ze
lichamelijk en geestelijk uit de tegenwoordigheid van God ver-
bannen. Ze werden sterfelijk, onderhevig aan zonde en dood.
Zonder zijn hulp konden ze niet bij Hem terugkeren. Hun
lichamelijke en geestelijke verwijdering van God wordt de
val genoemd.

Onze hemelse Vader stuurde engelen en de Heilige Geest om
Adam en Eva in het heilsplan te onderwijzen. De verzoening
van Jezus Christus is de kern van het plan. Daardoor kunnen
Gods kinderen de gevolgen van de val overwinnen en vreugde
in dit leven en de eeuwigheid ervaren.

6

* Woorden in het rood staan op pp. 18 en 19 uitgelegd.
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‘En nu, zie, indien Adam niet
had overtreden, zou hij niet zijn
gevallen, maar zou hij in de hof

van Eden zijn gebleven. (…)

‘En [Adam en Eva] zouden geen
kinderen hebben gekregen; daarom

zouden zij in een staat van onschuld
zijn gebleven, zonder vreugde, want
zij kenden geen ellende; zonder goed
te doen, want zij kenden geen zonde.

‘Maar zie, alle dingen zijn gedaan in de
wijsheid van Hem die alle dingen weet.

‘Adam viel, opdat de mensen
zouden zijn; en de mensen zijn, opdat

zij vreugde zullen hebben.’

2 Nephi 2:22–25
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Uw leven op aarde
Vanwege de val bent u lichamelijk en geestelijk van God
verwijderd. Deze verwijdering maakt deel uit van Gods plan
met zijn kinderen. Enkele redenen om zijn tegenwoordigheid te
verlaten en op aarde te komen zijn: een
lichaam verkrijgen, ervaring opdoen en
de juiste keuzes leren maken.

Heelwat aspecten van het leven bezor-
gen ons geluk, maar sommige ook
verdriet. Dergelijke ervaringen leren
u goed van kwaad te onderscheiden
en goede keuzes te maken. God beïn-
vloedt u om het goede te doen en
Hem te volgen terwijl Satan u probeert
te verleiden om God te negeren en te
zondigen. (Zondigen is er bewust voor
kiezen om niet het juiste maar het
verkeerde te doen.) Als u ervoor kiest
om God te volgen en zijn geboden te
onderhouden zult u toenemen in wijs-
heid en karaktersterkte. Dan kunt u zelfs in tijden van
beproeving vreugde ervaren en de dagelijkse problemen
met gemoedsrust onder ogen zien.

U hebt in uw leven veel goede keuzes gemaakt, maar ook
enkele verkeerde. Als u een verkeerde keuze maakt en zondigt,
verwijdert u zich in zekere mate van God. In de Schriften
wordt die verwijdering de geestelijke dood genoemd. Naast die
verwijdering van God veroorzaakt zonde ook schuldgevoelens
en schaamte. Wij kunnen niet zelf onze zonden en de gevolgen
daarvan overwinnen.

* Woorden in het rood staan op pp. 18 en 19 uitgelegd.

We moeten goed over onze keuzes nadenken.
9

‘Ik ben een kind van God,
door Hem op aard’

gebracht.
Hij heeft mij met een

veilig thuis
en ouders lief bedacht.

Leid mij, help mij, 
blijf dicht bij mij,

vraag ik hun steeds weer,
leer mij al wat ik moet

doen dat ik tot 
Hem wederkeer.’

Lofzang 195
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De verzoening van Jezus Christus
Omdat uw hemelse Vader u liefheeft, stuurde Hij zijn Zoon,
Jezus Christus, om uw zonden op zich te nemen. Dat maakt deel
uit van de verzoening van Jezus Christus. Jezus Christus nam

vrijwillig onze zonden, pijnen, ziekten
en smarten op zich. Door zijn genade
en barmhartigheid kan Hij u in tijden
van beproeving helpen en u ontlasten
van de schuldgevoelens en schaamte
veroorzaakt door uw zonden.

Jezus neemt dan wel uw zondenlast
op zich, maar Hij heeft u uw keuze-
vrijheid of verantwoordelijkheid niet
ontnomen. Hij zal u niet tegen uw wil

zuiveren. Om hulp en kracht van Hem te ontvangen moet u
geloof in Hem hebben, u bekeren, u laten dopen, de Heilige
Geest ontvangen en besluiten om de rest van uw leven zijn
leringen na te leven. Als u op zijn verzoening vertrouwt, zult u
de liefde van God voelen en zal Hij u helpen bij het doorstaan
van uw beproevingen. Dan zult u vreugde, vrede en troost erva-
ren. Alles wat oneerlijk lijkt kan door de verzoening van Jezus
Christus en de barmhartigheid en liefde van onze hemelse Vader
worden rechtgezet. De verzoening is de kern van het heilsplan.

WAAR GA IK NA DIT LEVEN NAARTOE?
Vanuit een aards perspectief kan de lichamelijke dood het
einde lijken. In feite is het echter een begin, een volgende stap
in het plan van onze hemelse Vader. Als u overlijdt, verlaat uw
geest uw lichaam en gaat naar de geestenwereld, die een plaats
van onderricht en voorbereiding is. In de geestenwereld zult u
de herinneringen aan dit leven behouden.
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De Heiland leed voor onze zonden in de hof van Getsemane.

‘Want alzo lief heeft God
de wereld gehad, dat Hij
zijn eniggeboren Zoon

gegeven heeft, opdat een
ieder, die in Hem gelooft,

niet verloren ga, maar
eeuwig leven hebbe.’

Johannes 3:16

* Woorden in het rood staan op pp. 18 en 19 uitgelegd.
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De dood verandert onze persoonlijk-
heid of ons verlangen naar goed of
kwaad niet. Als u ervoor kiest om tij-
dens uw aardse leven Christus te vol-
gen, zult u in de geestenwereld geen
zorgen maar gemoedsrust hebben. Zij
die Christus niet volgen en zich niet
bekeren, zullen ongelukkig zijn.

Onze hemelse Vader wist dat veel van zijn kinderen nooit op
aarde de kans zouden krijgen om over Jezus Christus te leren
en dat anderen ervoor zouden kiezen om Hem niet te volgen.
Omdat hij zijn kinderen liefheeft, heeft God voor wie zich in
de geestenwereld bevindt een weg bereid om zijn plan te leren
kennen, geloof in Christus te ontwikkelen en zich te bekeren.
Zij die Jezus Christus aanvaarden en volgen, zullen vrede en
rust hebben.

Opstanding en oordeel
Een van de grootste gaven van God aan iedereen die op aarde
geboren wordt, is de opstanding, die door de verzoening van
Jezus Christus mogelijk wordt gemaakt. Toen Jezus aan het
kruis stierf, ging zijn geest naar de geestenwereld. Drie dagen
later werd zijn geest herenigd met zijn verheerlijkte, vervol-
maakte lichaam dat niet meer kon sterven. Deze hereniging
van lichaam en geest wordt de opstanding genoemd. Iedereen
die op aarde is geboren, zal uit de dood opstaan.

Na de opstanding zult u volgens uw werken en de verlangens
van uw hart door God geoordeeld worden.
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De herrezen Heiland verscheen aan Maria.

Als u overlijdt, verlaat
uw geest uw lichaam en

gaat naar de geestenwereld,
een plaats van onderricht,
voorbereiding, en rust van

zorg en verdriet.

* Woorden in het rood staan op pp. 18 en 19 uitgelegd.
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Graden van heerlijkheid
Na het oordeel zult u in een staat van heerlijkheid leven.
Omdat de werken en verlangens van iedereen anders zijn,
bestaat de hemel uit verschillende koninkrijken, of graden van
heerlijkheid.

Het celestiale koninkrijk. Onze hemelse Vader en Jezus Christus
wonen in het celestiale koninkrijk. Als u het evangelie van
Jezus Christus naleeft en door de verzoening van uw zonden
wordt gereinigd, zult u een plaats in dit, het hoogste koninkrijk
ontvangen. Dan zult u in de tegenwoordigheid van God leven
en volledige vreugde kennen.

Het terrestriale koninkrijk. Mensen die weigeren het evangelie
van Jezus Christus te aanvaarden, maar een eerzaam leven
leiden, komen in het terrestriale koninkrijk terecht.

Het telestiale koninkrijk. Mensen die in hun zonden volharden en
zich niet bekeren, komen in het telestiale koninkrijk terecht.

14

De verzoening van Jezus Christus maakt
eeuwig heil mogelijk.

Geloof in Jezus Christus
Bekering

Doop
Gave van de Heilige Geest
Tot het einde toe volharden

Schepping
en val

Lichamelijke
dood

Leven op aardeVoorsterfelijk leven
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WAT BETEKENT HET PLAN VOOR MIJ?
Als u begrijpt dat God uw Vader is die u liefheeft en het voor
u mogelijk heeft gemaakt om ervaring op te doen, kennis te ver-
garen en na dit leven net als Hij te worden, beseft u hoe belang-
rijk het is om in uw leven de juiste beslissingen te nemen. Dan
begrijpt u dat u Jezus Christus moet volgen om alle zegeningen
van het plan van onze hemelse Vader te ontvangen.

15

Terrestriaal

Celestiaal

Opstanding 
en oordeel

e

TelestiaalGeestenwereld
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HOE KOM IK HET TE WETEN?
Door de herstelling van het evangelie van Jezus Christus door
de profeet Joseph Smith hebben we meer kennis over het heils-
plan ontvangen.

U kunt zelf de waarheid hiervan achterhalen door onze
hemelse Vader in gebed aan te roepen. Hij zal u door de
Heilige Geest antwoord geven. De Heilige Geest wordt ook

wel de Geest van God genoemd. Het
is een van zijn taken om van de waar-
heid te getuigen. De Heilige Geest
openbaart en bevestigt de waarheid
door gevoelens, gedachten en indruk-
ken. Die gevoelens van de Heilige
Geest zijn krachtig, maar meestal
ook aangenaam en zacht. In de Bijbel
staat: ‘De vrucht van de Geest is
liefde, blijdschap, vrede, lankmoe-
digheid, vriendelijkheid, goedheid,
trouw, zachtmoedigheid, [en] zelfbe-
heersing’ (Galaten 5:22–23). Door
middel van zulke gevoelens bevestigt
de Heilige Geest dat deze boodschap
waar is. Vervolgens moet u beslissen

of u in overeenstemming wilt leven met de leringen die Jezus
Christus door middel van Joseph Smith heeft hersteld.
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Hoe behoor ik te bidden?

• Spreek uw hemelse
Vader aan.

• Geef uiting aan de
gevoelens van uw hart
(dankbaarheid, vragen
stellen, verzoeken om
een bevestiging dat het
Boek van Mormon en
de leringen van de zen-
delingen waar zijn).

• Besluit (‘In de naam
van Jezus Christus.
Amen.’)

U kunt door oprecht gebed de waarheid leren kennen.
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GEBRUIKTE TERMEN
De Val De gebeurtenis waardoor de mens sterfelijk werd. Het
gevolg daarvan was een geestelijke en lichamelijke verwijdering
van God. Omdat Adam en Eva, de eerste mensen, de geboden
van God overtraden, werden ze uit zijn tegenwoordigheid verban-
nen (ook wel de geestelijke dood genoemd) en werden ze sterfelijk
(onderhevig aan de lichamelijke dood). Als nakomelingen van
Adam en Eva zijn wij ook van God verwijderd en aan de lichame-
lijke dood onderhevig. Door de verzoening van Jezus Christus
wordt zowel de lichamelijke als de geestelijke dood overwonnen.

Eeuwig heil Verlossing van zonde en dood. Het eeuwig heil is
door de verzoening van Jezus Christus mogelijk gemaakt. Door de
opstanding van Jezus Christus zal iedereen aan de gevolgen van de
dood ontkomen. Door geloof in Jezus Christus kunnen we ook van
de gevolgen van onze zonden worden verlost. Dit geloof komt tot
uiting in het leven van iemand die zich bekeert, gehoorzaam is aan
de wetten en verordeningen van het evangelie en Christus dient.

Geest Dat deel van iemand dat voor de geboorte bij onze hemelse
Vader leefde. Tijdens het aardse leven wordt de geest met een
stoffelijk lichaam verenigd. De geest blijft na de dood voortleven.

Geestelijke dood Verwijdering van God ten gevolge van ongehoor-
zaamheid aan zijn geboden. Als we ons bekeren en zijn geboden
onderhouden, worden we door de verzoening van Jezus Christus
van de geestelijke dood verlost.

Geestenwereld Waar onze geest tussen de dood en de opstanding
heengaat. Voor de mensen die rechtschapen geleefd hebben, is de
geestenwereld een plaats van vrede en vreugde.

Genade Goddelijke hulp en kracht door de barmhartigheid en liefde
van Jezus Christus. Door zijn genade, die werd mogelijk gemaakt
door zijn verzoening, zal de hele mensheid herrijzen. Door zijn
genade zullen de mensen die zich blijven bekeren en het evangelie
naleven, zich tijdens hun leven altijd met uw hemelse Vader ver-
bonden voelen en na dit leven in zijn tegenwoordigheid terugkeren.

18
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Heilsplan Het plan van onze hemelse Vader dat ons in staat stelt
zoals Hij te worden en een volheid van vreugde te ontvangen. In
dit plan staat de verzoening van Jezus Christus centraal. Het plan
omvat alle geboden, verordeningen en leringen van het evangelie.

Keuzevrijheid De gave van God om tussen goed en kwaad te kiezen.

Lichamelijke dood De scheiding van het sterfelijk lichaam en de
geest. Als het lichaam sterft, leeft de geest in de geestenwereld
verder. We overwinnen de lichamelijke dood door de opstanding,
die mogelijk is gemaakt door de verzoening van Jezus Christus.

Opstanding De hereniging na de lichamelijke dood van de geest
met het vervolmaakte lichaam van vlees en beenderen. Jezus
Christus was de eerste die uit de dood opstond. Na de opstanding
zullen de geest en het lichaam nooit meer gescheiden worden en
leeft de persoon voor eeuwig. Iedereen die op aarde heeft geleefd,
zal door de verzoening herrijzen.

Verordening Een heilige, formele handeling die door het gezag van
het priesterschap wordt verricht. Voorbeelden zijn: de doop, het
ontvangen van de Heilige Geest en het avondmaal. Verordeningen
zijn vaak een manier om een verbond met God te sluiten.

Verzoening De gebeurtenis waardoor wij met God verzoend kun-
nen worden. Verzoenen is de straf voor zonden op je nemen en zo
de gevolgen ervan voor boetvaardige zondaars wegnemen. Jezus
Christus was de enige die de verzoening voor de hele mensheid tot
stand kon brengen. Zijn verzoening omvatte zijn leed voor onze
zonden, het vergieten van zijn bloed, en zijn dood en opstanding.
Door de verzoening zal iedereen die geleefd heeft, herrijzen. Door
de verzoening kunnen we vergeving van onze zonden ontvangen
en het eeuwige leven bij God.

Voorsterfelijk leven Ons leven voordat we op aarde werden gebo-
ren. In ons voorsterfelijk leven bevonden we ons als zijn geestkin-
deren in de tegenwoordigheid van onze hemelse Vader. We hadden
geen stoffelijk lichaam.

19

01117_120_PlanSalvBroch.qxd  05-01-2012  1:54 PM  Page 19



VRAGEN TER OVERWEGING
Aan de hand van de volgende vragen en schriftteksten kunt
u zich verder verdiepen in de beginselen die in deze brochure
behandeld worden. De lijst is niet allesomvattend; voetnoten
en verwijzingen in de Schriften leiden u naar meer schriftuur-
plaatsen en studiemateriaal.

Wat voor relatie had u met God voordat u werd geboren?
Jeremia 1:5 (Bijbel, Oude Testament)
Hebreeën 12:9 (Bijbel, Nieuwe Testament)

Wat is de val? Waarom was die noodzakelijk?
2 Nephi 2:14–26 (Boek van Mormon, pp. 72–73)
Alma 42:2–9 (Boek van Mormon, pp. 393–394)

Wat is het doel van uw leven? Hoe kan die kennis uw
dagelijkse beslissingen beïnvloeden?
2 Nephi 2:25–27 (Boek van Mormon, p. 73)
Alma 34:32 (Boek van Mormon, pp. 372–373)

20
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Wat is de verzoening? Wat hebt u daar in uw dagelijks leven aan?
Johannes 3:16–17 (Bijbel, Nieuwe Testament)
Romeinen 3:23–25 (Bijbel, Nieuwe Testament)
2 Nephi 2:6–8 (Boek van Mormon, pp. 70–71)
Alma 7:11–12 (Boek van Mormon, p. 280)
Alma 42:22–23 (Boek van Mormon, p. 395)

Wat is de geestenwereld? Wat gebeurt daar?
1 Petrus 4:6 (Bijbel, Nieuwe Testament)
Alma 40:11–14 (Boek van Mormon, pp. 388–389)

Wat houdt het in om te herrijzen? Wie zal er herrijzen?
Waarom is de opstanding zo belangrijk?
2 Nephi 9:13–15 (Boek van Mormon, p. 91)
Alma 11:42–45 (Boek van Mormon, pp. 295–296)

Wat is de hemel? Waarom zijn er meerdere graden van
heerlijkheid?
1 Korintiërs 15:40–43 (Bijbel, Nieuwe Testament)

21
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MET ONS DE EREDIENST BIJWONEN

KOM EN ZIE HOE HET HERSTELDE EVANGELIE
UW LEVEN TOT ZEGEN KAN ZIJN.

De avondmaalsdienst is de belangrijkste eredienst. De dienst
duurt meestal iets langer dan een uur en omvat het volgende:

Lofzangen: door de aanwezigen gezongen. (Lofzangenbundels
zijn aanwezig.)

Gebeden: door plaatselijke leden uitgesproken.

Het avondmaal: brood en water worden gezegend en aan de
aanwezigen rondgediend ter gedachtenis aan de verzoening
van Jezus Christus.

Sprekers: meestal een of twee van tevoren uit de aanwezigen
gevraagde sprekers bespreken een evangelieonderwerp.

Kleding: mannen en jongens dragen gewoonlijk een kostuum of
een nette broek met een overhemd en een stropdas. Vrouwen
en meisjes dragen een jurk of een rok.

Er wordt tijdens de dienst niet om bijdragen gevraagd.

�

22
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We nodigen u ook uit om de andere bijeenkomsten bij te wonen,
afhankelijk van uw interesse en leeftijdsgroep. De volgorde en
beschikbaarheid van deze bijeenkomsten kunnen verschillen.

Zondagsschool: klassen voor studie van de Schriften en leerstellin-
gen van het evangelie.

Priesterschapsvergadering: klassen voor mannen en jongens van
twaalf jaar en ouder.

Zustershulpvereniging: klassen voor vrouwen van achttien jaar en ouder.

Jongevrouwen: klassen voor meisjes van twaalf tot achttien jaar.

Jeugdwerk: gezamenlijk programma en klassen voor kinderen
van drie tot en met elf jaar. Er is vaak ook een kinderkamer
voor kinderen van achttien maanden tot drie jaar.

Aanvangstijd avondmaalsdienst:

Adres kerkgebouw:
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Wat moet ik doen?
• Het Boek van Mormon lezen. 

Aanbevolen leesstof:

• Bidden om achter de waarheid te komen van wat de
zendelingen u verteld hebben.

• Naar de kerk gaan.

• U voorbereiden om zich te laten dopen op

• Ga naar www.mormon.org/nld om meer over het plan van onze
hemelse Vader voor zijn kinderen te leren.

• Blijf de lessen van de zendelingen volgen om meer te leren
over de waarheden die God door middel van hedendaagse
profeten heeft hersteld.

Volgende afspraak:

Naam en telefoonnummer van de zendelingen:

www.mormon.org/nld
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