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‘Zie, Ik zend u de profeet Elia, 
voordat de grote en geduchte dag des 
Heren komt.

‘Hij zal het hart der vaderen terug-
voeren tot de kinderen en het hart 
der kinderen tot hun vaderen, opdat 
Ik niet kome en het land treffe met 
de ban.’ 5

Aan het begin van de herstelling 
beklemtoonde Moroni in 1823 die 
boodschap opnieuw in zijn eerste aan-
wijzingen aan de jonge Joseph Smith.6

Christenen en Joden over de hele 
wereld aanvaarden de oudtestamen-
tische woorden aangaande Elia.7 Hij 
was de laatste profeet vóór de tijd 
van Jezus Christus die de verzegel-
bevoegdheid van het Melchizedeks 
priesterschap bezat.8

Elia herstelt sleutels
Elia’s terugkeer vond op 3 april 

1836 in de Kirtlandtempel plaats. Hij 
verklaarde dat hij Maleachi’s belofte 
kwam vervullen. Hij droeg de priester-
schapssleutels voor de verzegeling van 
gezinnen in deze bedeling over.9 De 
zending van Elia wordt door de zoge-
noemde geest van Elia bevorderd, die 
volgens ouderling Russell M. Nelson 
‘een manifestatie [is] van de Heilige 
Geest die getuigt van de goddelijke 
aard van de familie’.10

De Heiland onderstreepte de 
noodzaak van de doop. Hij zei: ‘Tenzij 
iemand geboren wordt uit water en 
Geest, kan hij het Koninkrijk Gods 
niet binnengaan.’ 11 De Heiland liet 
Zich zelf dopen om ons tot voorbeeld 
te strekken. Hoe zit het dan met de 
overledenen die niet gedoopt zijn?

Leer inzake tempelwerk en 
familiegeschiedenis

Op 11 oktober 1840 schreef Vilate 
Kimball vanuit Nauvoo (VS) een brief 
aan haar man, ouderling Heber C. 
Kimball, die met andere leden van de 

van een boom met zijn wortels en 
takken gebruikt.

In het slothoofdstuk van het Oude 
Testament geeft Maleachi een leven-
dige beschrijving van de wederkomst 
van de Heiland met behulp van deze 
analogie. Hij spreekt over de hoog-
moedigen en goddelozen, en merkt 
op dat zij als stoppels zullen verbran-
den, hetgeen ‘hun wortel noch tak zal 
overlaten’.4 Maleachi sluit dit hoofd-
stuk af met de geruststellende belofte 
van Heer:

Ouderling Quentin L. Cook
van het Quorum der Twaalf Apostelen

Vlak voordat hij in 1981 aan kan-
ker overleed, liet de controver-
siële schrijver William Saroyan 

aan de pers weten: ‘Iedereen gaat 
dood, maar ik dacht altijd dat in mijn 
geval een uitzondering zou worden 
gemaakt. Wat nu?’ 1

Het ‘wat nu’ in het aangezicht  
van de dood en het ‘wat nu’ in de 
beschouwing van het leven na de 
dood vormen de kern van de zielsvra-
gen die het herstelde evangelie van 
Jezus Christus zo prachtig beantwoordt 
in het plan van geluk van de Vader.

In dit leven lachen, huilen, werken 
en spelen we — we leven en dan 
gaan we dood. Job stelt de kernach-
tige vraag: ‘Als een mens sterft, zou 
hij herleven?’ 2 Het antwoord is een 
welluidend ja, dankzij het zoen offer 
van de Heiland. De aanloop naar 
Jobs vraag is interessant: ‘De mens, 
uit een vrouw geboren, is kort van 
dagen. […] Als een bloem ontluikt 
hij en verwelkt. […] Voor een boom 
blijft er nog hoop; wordt die omge-
houwen, hij loopt weer uit, en zijn 
nieuwe scheuten blijven niet achter-
wege […] en [hij] schiet twijgen als 
een jonge plant.’ 3

Het plan van onze Vader is op 
families gericht. In diverse uiterst tref-
fende Schriftteksten wordt het idee 

Wortels en takken
In deze tijd is het van essentieel belang voor het heil en  
de verhoging van families dat we het familiehistorisch  
en tempelwerk bespoedigen.
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Twaalf in Groot- Brittannië op zen-
ding was. De algemene oktobercon-
ferentie had enkele dagen daarvoor 
plaatsgevonden.

Ik citeer stukjes uit Vilate’s pri-
vébrief: ‘We hebben de grootste en 
interessantste conferentie gehad die 
ooit sinds de oprichting van de kerk 
is gehouden. […] President [ Joseph] 
Smith heeft een nieuw en heerlijk 
onderwerp aangeroerd. […] Dat is de 
doop voor de doden. Paulus spreekt 
erover in 1 Korintiërs 15, vers 29. 
Joseph heeft er door openbaring meer 
licht over ontvangen. Hij zegt dat het 
[leden van] deze kerk is vergund om 
zich voor al hun verwanten te laten 
dopen die overleden zijn voordat dit 
evangelie voortkwam. […] Daarmee 
handelen wij in hun naam en bieden 
wij hun het voorrecht om in de eerste 
opstanding voort te komen. Hij zegt 
dat het evangelie in de gevangenis tot 
hen gepredikt wordt.’

Vilate voegde daaraan toe: ‘Ik wil 
mij voor mijn moeder laten dopen. 
[…] Is dat geen heerlijke leer?’ 12

De essentiële leer inzake de ver-
eniging van families is regel op regel 
en voorschrift op voorschrift tot stand 
gekomen. Plaatsvervangende veror-
deningen vormen de kern van het 
samensmeden van eeuwige gezinnen 
en families, waarbij wortels aan takken 
verbonden worden.

De leer van het gezin met betrek-
king tot familiegeschiedenis en 
tempelwerk is duidelijk. De Heer 
sprak in zijn eerste geopenbaarde 
aanwijzingen over de ‘doop voor uw 
doden’.13 Wij hebben een leerstellige 
plicht jegens onze eigen voorouders. 
Dat komt omdat de celestiale inrich-
ting in de hemel op het gezin en de 
familie gebaseerd is.14 Het Eerste 
Presidium heeft de leden, vooral de 
jeugd en jonge alleenstaanden, aan-
gemoedigd om familiehistorisch werk 

en verordeningen te verrichten voor 
hun eigen familienamen of de namen 
van voorouders van leden uit hun 
wijk of ring.15 Wij moeten met zowel 
onze wortels als onze takken verbon-
den worden. De gedachte aan onze 
verbondenheid in de eeuwigheid is 
inderdaad heerlijk.

Tempels
Wilford Woodruff heeft gezegd dat 

de profeet Joseph Smith lang genoeg 
leefde om het fundament voor tem-
pelwerk te leggen. De allerlaatste keer 
dat hij, Joseph Smith, met het Quorum 

der Twaalf bijeenkwam, had hij ze 
hun begiftiging gegeven.16

Na de martelaarsdood van de 
profeet voltooiden de heiligen de 
Nauvootempel en werd de verze-
gelmacht vóór de uittocht naar het 
gebergte in het westen gebruikt om 
duizenden trouwe leden tot zegen te 
zijn. Dertig jaar later, bij de voltooi-
ing van de St. Georgetempel, sprak 
president Brigham Young over het 
eeuwige belang van het feit dat de 
heilsverordeningen eindelijk voor 
zowel de levenden als de doden 
beschikbaar waren.17
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President Wilford Woodruff heeft 
dat eenvoudigweg als volgt verwoord: 
‘Er is nauwelijks een beginsel te 
bedenken dat de Heer heeft geopen-
baard, waarin ik mij meer verheug dan 
dat van de verlossing van de doden; 
dat we onze vader, onze moeder, onze 
vrouw en kinderen in familieverband 
bij ons zullen hebben in de morgen 
van de eerste opstanding en in het 
celestiale koninkrijk. Dat zijn verheven 
beginselen. Ze zijn elk offer waard.’ 18

Wij leven in een geweldige tijd. Dit 
is de laatste bedeling, en we merken 
dat het heilswerk in elk aspect van 
de heilsverordeningen bespoedigd 
wordt.19 Er zijn nu tempels over vrijwel 
de hele wereld om in die heilsverorde-
ningen te voorzien. Tempelbezoek om 
geestelijke kracht, gemoedsrust, veilig-
heid en richting te krijgen, is eveneens 
een grote zegen.20

Binnen een jaar nadat president 
Thomas S. Monson als apostel was 
geroepen, wijdde hij de genealogische 
bibliotheek van de Los Angelestempel 
in. Hij zei dat overleden voorouders 
‘wachten op de dag waarop u en ik 
het vereiste onderzoek doen om de 
weg vrij te maken, [en] tevens naar het 
huis van de Heer gaan en het werk 
verrichten […] dat zij […] niet zelf  
kunnen verrichten’.21

Toen ouderling Monson die 
inwijdingswoorden op 20 juni 1964 
uitsprak, waren er maar twaalf 
tempels in gebruik. Gedurende de 
periode waarin president Monson in 
de hoogste bestuursorganen van de 
kerk werkzaam is geweest, zijn 130 
van onze 142 in gebruik zijnde tem-
pels ingewijd. Het is gewoonweg een 
wonder om te zien hoe het heilswerk 
in deze tijd bespoedigd wordt. Er zijn 
nog 28 extra tempels aangekondigd 
die zich in uiteenlopende stadia van 
voltooiing bevinden. Van de kerkle-
den woont nu 85 procent binnen een 

straal van zo’n driehonderd kilometer 
van een tempel.

Technologie voor familiegeschiedenis
De technologie voor het familie-

historisch werk heeft eveneens een 
enorme vlucht genomen. President 
Howard W. Hunter heeft in november 
1994 verklaard: ‘We zijn informatie-
technologie gaan gebruiken ter 
bespoediging van het heilige werk 
om in de verordeningen voor de 
overledenen te voorzien. De rol van 
technologie […] is door de Heer zelf 
bespoedigd. […] We staan echter nog 
maar aan de vooravond van wat we 
met die hulpmiddelen kunnen doen.’ 22

In de negentien jaar sinds die pro-
fetische uitspraak is de technologie in 
een welhaast ongelooflijke stroomver-
snelling geraakt. Een 36- jarige moeder 
met jonge kinderen zei onlangs tegen 
me: ‘Sta er eens bij stil — eerst gebruik-
ten we een leesapparaat voor microfilm 
in een speciaal centrum voor familie-
geschiedenis en nu zit ik met mijn 
computer aan de keukentafel familie-
geschiedenis te doen als mijn kinderen 
eindelijk liggen te slapen.’ Broeders 
en zusters, onze centra voor familie-
geschiedenis zijn nu bij ons thuis.

Tempelwerk en familiegeschiede-
nis gaan niet alleen ons aan. Denk 
eens aan de mensen aan de andere 
kant van de sluier die wachten op de 
heilsverordeningen waardoor zij uit 
de gevangenis in de geestenwereld 

bevrijd worden. Gevangenis duidt op 
een plek of toestand waarin iemand 
van zijn of haar vrijheid is beroofd.23 
Wie zich in gevangenschap bevinden, 
kunnen zich met William Saroyan 
afvragen: ‘Wat nu?’

Een trouwe zuster vertelde eens 
over een bijzondere ervaring in de Salt 
Laketempel. In de bevestigingskamer 
hoorde ze, nadat er een plaatsvervan-
gende bevestiging was verricht: ‘En 
de gevangene zal vrijgelaten worden!’ 
Ze had een sterk gevoel van urgentie 
namens hen die op het werk van hun 
doop en bevestiging aan het wach-
ten waren. Thuis zocht ze de Schrift-
tekst op met de zinsnede die ze had 
gehoord. Ze vond Joseph Smiths woor-
den in afdeling 128 van de Leer en 
Verbonden: ‘Laat uw hart zich verheu-
gen en buitengewoon verblijd zijn. Laat 
de aarde in gezang uitbarsten. Laten de 
doden gezangen van eeuwige lofprij-
zing aanheffen voor koning Immanuël, 
die datgene heeft verordonneerd, vóór 
de wereld bestond, wat ons in staat 
zou stellen hen uit hun gevangenis te 
verlossen; want de gevangenen zullen 
vrijgelaten worden.’ 24

De vraag is: wat staat ons te doen? 
De profeet Joseph gaf de raad om in 
de tempel een boek aan te bieden ‘met 
de geslachtslijsten van onze doden dat 
alleszins aannemelijk zal zijn’.25

Onze kerkleiders hebben een 
duidelijke oproep aan de opkomende 
generatie gedaan om voorop te lopen 
in het gebruik van technologie om de 
geest van Elia te ervaren, gegevens 
over hun voorouders op te zoeken 
en tempelverordeningen voor hen 
te verrichten.26 Het heilswerk voor 
zowel de levenden als de doden zal 
vooral bespoedigd worden door jul-
lie, jonge mensen.27

Als de jongeren in elke wijk niet 
alleen naar de tempel gaan en zich 
voor hun doden laten dopen, maar 
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er ook samen met hun familie en 
andere wijkleden voor zorgen dat er 
familienamen zijn voor de verorde-
ningen die ze verrichten, dan zal dat 
hen en de kerk enorm tot zegen zijn. 
Onderschat de hulp die je van de 
overledenen bij dit werk krijgt niet, 
en evenmin de vreugde wanneer je 
de mensen voor wie je werkt uitein-
delijk zult ontmoeten. De eeuwige 
zegeningen die voortvloeien uit de 
vereniging van onze eigen familie  
zijn bijna niet te bevatten.28

Van alle volwassen kerkleden in de 
hele wereld heeft 51 procent momen-
teel niet beide ouders vermeld in het 
Family Tree- stamboomgedeelte van de 
FamilySearch- internetsite van de kerk. 
Voor 65 procent van de volwassenen 
staan niet alle vier grootouders ver-
meld.29 Bedenk dat wij zonder onze 
wortels en takken niet gered kunnen 
worden. De kerkleden moeten die 
belangrijke persoonsgegevens opzoe-
ken en invoeren.

We beschikken uiteindelijk over 
de leer, de tempels en de technologie 
waarmee gezinnen en families dit 

heerlijke heilswerk tot stand kun-
nen brengen. Ik stel één manier voor 
waarop u dat kunt doen. Families 
kunnen een ‘Family Tree- bijeenkomst’ 
(ofwel familiestamboombijeenkomst) 
houden. Dat zou een terugkerend 
evenement moeten zijn. Iedereen 
neemt bestaande familiegeschiedenis-
sen, verhalen en foto’s mee, inclusief 
dierbare bezittingen van grootouders 
en ouders. Onze jonge mensen zijn 
erg benieuwd naar het leven van onze 
familieleden — waar ze vandaan kwa-
men en hoe ze geleefd hebben. Voor 
velen is hun hart tot de vaderen terug-
gevoerd. Zij houden van de verhalen 
en foto’s. Ook hebben zij de techno-
logische kennis om die verhalen en 
foto’s te scannen en naar Family Tree 
te uploaden, en brondocumenten 
aan voorouders te koppelen zodat ze 
voor altijd behouden blijven. Uiteraard 
is het hoofddoel: vaststellen welke 
verordeningen nog gedaan moeten 
worden en afspreken wie het noodza-
kelijke tempelwerk gaat doen. In het 
boekje Mijn familie kunt u informa-
tie, verhalen en foto’s van de familie 

opnemen, die iemand vervolgens naar 
Family Tree kan uploaden.

Familieverplichtingen en 
- verwachtingen verdienen onze 
hoogste prioriteit om onze goddelijke 
bestemming zeker te stellen. Voor wie 
de sabbatdag voor het hele gezin nut-
tiger wil besteden, biedt het bespoedi-
gen van dit werk volop gelegenheid. 
Een moeder vertelt stralend dat haar 
zeventienjarige zoon na de kerk op 
zondag achter de computer kruipt 
om familiehistorisch werk te doen, en 
dat haar zoontje van tien dol is op de 
verhalen en foto’s van zijn voorou-
ders. Dat is hun hele gezin tot zegen: 
iedereen is de geest van Elia gaan voe-
len. Onze dierbare wortels en takken 
moeten gekoesterd worden.

Jezus Christus heeft zijn leven 
gegeven als plaatsvervangend zoen-
offer. Hij heeft de ultieme vraag van 
Job beantwoord. Hij heeft de dood 
voor alle mensen overwonnen, wat 
wij niet voor onszelf konden doen. 
Wij kunnen echter plaatsvervangende 
verordeningen verrichten en waarlijk 
verlossers op de berg Zion30 worden 
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voor onze eigen familieleden, zodat 
wij met hen verhoogd en verlost  
kunnen worden.

Ik getuig van het zoenoffer van 
de Heiland en de zekerheid van het 
plan van de Vader voor ons en onze 
familie. In de naam van Jezus Christus. 
Amen. ◼
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