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Ouderling Dallin H. Oaks
van het Quorum der Twaalf Apostelen

‘We hopen dat er in ieder van ons een 
groter verlangen ontstaat naar meer 
begrip van het priesterschap.’ 1 Dat 
geldt voor ons allemaal, en ik wil daar 
gevolg aan geven door over de sleu-
tels en het gezag van het priesterschap 
te spreken. Aangezien deze onder-
werpen zowel mannen als vrouwen 
aangaan, doet het mij genoegen dat 
deze bijeenkomst voor alle leden van 
de kerk wordt uitgezonden en gepu-
bliceerd. De macht van het priester-
schap komt ons allen ten goede. De 
sleutels van het priesterschap bieden 
zowel mannen als vrouwen leiding. 
Het gezag en de verordeningen van 
het priesterschap hebben betrekking 
op zowel vrouwen als mannen.

III.
President Joseph F. Smith 

omschreef het priesterschap als 
‘de macht Gods die aan de mens is 
gedelegeerd, waarmee de mens op 
aarde ten behoeve van het heil van 
de mensheid kan handelen.’ 2 Andere 
leiders hebben ons geleerd dat het 
priesterschap de ‘hoogste macht op 
aarde’ is. ‘Het is de macht waarmee de 
aarde is geschapen.’ 3 In de Schriften 
staat: ‘Ditzelfde priesterschap, dat er 
in het begin was, zal er ook aan het 
einde der wereld zijn’ (Mozes 6:7). 
Het priesterschap is dus de macht die 
onze opstanding bewerkstelligt en het 
eeuwige leven verwezenlijkt.

Het begrip dat we verlangen, 
begint met begrip van de sleutels van 
het priesterschap. De ‘priesterschaps-
sleutels zijn het gezag dat God aan 
priesterschaps[dragers] geeft om het 
gebruik van zijn priesterschap op 
aarde te regelen en te besturen.’ 4 Elke 
handeling of verordening die in de 
kerk wordt verricht, gebeurt na de 
directe of indirecte autorisatie van 
de persoon die daarvoor de sleutels 
draagt. Ouderling M. Russell Ballard 

I.
In deze conferentie zijn enkele 

getrouwe broeders ontheven. Ook 
hebben we onze steun aan de roe-
ping van andere verleend. Bij deze 
roulatie — waarmee we in de kerk zo 
vertrouwd zijn — is er geen sprake 
van ‘degradatie’ als we worden onthe-
ven, en maken we ook geen ‘promo-
tie’ als we worden geroepen. Er is 
geen ‘promotie of degradatie’ in de 
dienst van de Heer. Er is alleen ‘voor-
uitgang of achteruitgang’, afhankelijk 
van hoe we met onze ontheffingen en 
roepingen omgaan. Zo presideerde 
ik eens een bijeenkomst waarin een 
jonge ringpresident na negen jaar 
werd ontheven. Hij verheugde zich 
in zijn ontheffing en in de nieuwe 
roeping die hij en zijn vrouw net had-
den gekregen. Zij waren als kinder-
kamerleiders in hun wijk geroepen. 
Alleen in deze kerk wordt dat als net 
zo eervol beschouwd!

II.
Onlangs zei algemeen ZHV- 

presidente Linda K. Burton, het 
volgende in een vrouwenconferentie: 
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heeft het zo uitgelegd: ‘Wie priester-
schapssleutels hebben […] maken 
het voor allen die getrouw onder 
hun leiding werkzaam zijn letterlijk 
mogelijk om priesterschapsgezag uit 
te oefenen en toegang tot priester-
schapsmacht te hebben.’ 5

Priesterschapssleutels zijn bedoeld 
om de uitoefening van het priester-
schapsgezag te reguleren, zowel in 
uitbreidende als in beperkende zin. 
In uitbreidende zin door het priester-
schapsgezag en de daaruit voortvloei-
ende zegeningen aan alle kinderen 
van God beschikbaar te stellen. In 
beperkende zin door aan te geven wie 
het gezag van het priesterschap ont-
vangt, wie welk ambt draagt, en hoe 
de bijbehorende rechten en machten 
worden verleend. Iemand die bijvoor-
beeld het priesterschap draagt, kan 
zijn ambt of gezag niet aan een ander 
verlenen, tenzij hij daartoe wordt 
geautoriseerd door iemand die de 
sleutels draagt. Zonder die autorisatie 
zou de ordening ongeldig zijn. Dit is 
de reden dat een priesterschapsdrager 
— ongeacht het ambt dat hij draagt — 
geen gezinslid kan ordenen of bij hem 
thuis het avondmaal kan bedienen 
zonder de autorisatie van de persoon 
die de desbetreffende sleutels draagt.

Met uitzondering van het heilige 
werk dat de zusters in de tempel op 
grond van de sleutels van de tempel-
president doen, wat ik straks zal 
uitleggen, kan alleen iemand die een 
priesterschapsambt draagt in een 
priesterschapsverordening officiëren. 
En alle geautoriseerde priesterschaps-
verordeningen worden in de leden-
administratie van de kerk opgenomen.

Uiteindelijk draagt de Heer Jezus 
Christus alle sleutels van het priester-
schap, omdat het zijn priesterschap 
is. Hij beslist welke sleutels aan de 
mens worden gedelegeerd en hoe 
die sleutels worden gebruikt. We zijn 
gewend te denken dat alle sleutels van 
het priesterschap in de Kirtlandtempel 
aan Joseph Smith zijn verleend, maar 
in de Schriftplaats staat dat toen alleen 
de ‘sleutels van deze bedeling’ (LV 
110:16) zijn overgedragen. President 
Spencer W. Kimball heeft er vele jaren 
geleden in de algemene conferentie 
op gewezen dat er nog meer pries-
terschapssleutels zijn die niet aan de 
mens zijn gegeven, zoals de sleutels 
van de schepping en de opstanding.6

De beperkingen die van Godswege 
op de uitoefening van priesterschaps-
sleutels zijn geplaatst, maken een 
essentieel verschil duidelijk tussen 

beslissingen over kerkelijke bestuurs-
zaken en beslissingen die het priester-
schap betreffen. Het Eerste Presidium 
en de Raad van het Eerste Presidium 
en het Quorum der Twaalf Apostelen, 
die de kerk presideren, zijn gemach-
tigd om vele beslissingen te nemen die 
invloed op het beleid en de procedures 
van de kerk hebben — zaken zoals de 
locatie van kerkgebouwen en de mini-
mum zendingsleeftijd. Maar zelfs al dra-
gen en gebruiken deze presiderende 
autoriteiten alle sleutels die in deze 
bedeling aan de mens zijn gedelegeerd, 
dan nog staat het hen niet vrij om het 
van Godswege verordende patroon te 
wijzigen dat alleen mannen een ambt 
in het priesterschap kunnen dragen.

IV.
Dat brengt mij bij het onderwerp 

van het priesterschapsgezag. Ik begin 
met de drie beginselen die ik zojuist 
heb besproken: (1) het priesterschap 
is de macht Gods die aan de mens is 
gedelegeerd om ten behoeve van het 
heil van de mensheid te handelen, 
(2) het priesterschapsgezag wordt 
gereguleerd door priesterschapsdra-
gers die priesterschapssleutels dragen, 
en (3) aangezien er in de Schriften 
staat dat ‘alle andere bevoegdheden 
[en] functies in de kerk […] toevoegin-
gen aan dat priesterschap [zijn]’ (LV 
107:5), wordt alles wat op last van die 
priesterschapssleutels wordt gedaan, 
met priesterschapsgezag gedaan.

Hoe is dit op vrouwen van toepas-
sing? In een toespraak gericht tot de 
ZHV, heeft president Joseph Fielding 
Smith, toen hij president van het Quo-
rum der Twaalf Apostelen was, gezegd: 
‘Hoewel de zusters niet het priester-
schap dragen, omdat het niet aan hen 
wordt verleend, wil dat niet zeggen dat 
de Heer hun geen gezag heeft gege-
ven. […] Een broeder, of een zuster, 
kan gezag ontvangen om bepaalde 
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dingen in de kerk te doen, die bindend 
zijn en absoluut noodzakelijk voor ons 
heil, bijvoorbeeld het werk dat onze 
zusters in het huis van de Heer doen. 
Zij hebben het gezag gekregen om 
bepaalde grote en geweldige dingen te 
doen die heilig voor de Heer zijn, en 
die in alle opzichten net zo bindend 
zijn als de zegens die de priester-
schapsdragers geven.’ 7

In die gedenkwaardige toespraak 
zei president Smith telkens weer dat 
vrouwen gezag hebben ontvangen. 
Tot de vrouwen zei hij: ‘U kunt met 
gezag spreken, omdat de Heer u 
gezag heeft gegeven.’ Hij zei ook dat 
aan de ZHV- zusters ‘macht en gezag 
is gegeven om vele dingen te doen. 
Het werk dat zij doen, doen zij door 
middel van goddelijk gezag.’ En uiter-
aard wordt het kerkwerk dat mannen 
en vrouwen doen, hetzij in de tempel, 
hetzij in de wijken of gemeenten, 
gedaan op aanwijzing van hen die 
priesterschapssleutels dragen. Daarom 
legde president Smith met betrekking 
tot de ZHV uit: ‘[De Heer] heeft ze 
[…] deze geweldige organisatie gege-
ven, met het gezag om op aanwijzing 
van, en in goed overleg met, de bis-
schop van de wijk naar de geestelijke 
en stoffelijke noden van onze mensen 
om te zien.’ 8

Daarom wordt er met recht 
gezegd dat de ZHV niet slechts een 
klas voor vrouwen is, maar een orga-
nisatie waartoe zij behoren — een 
van Godswege opgericht toevoegsel 
aan het priesterschap.9

We zijn het niet gewend om 
van vrouwen te zeggen dat zij het 
priesterschapsgezag in hun kerkroe-
pingen dragen, maar welk ander 
gezag zou het kunnen zijn? Als een 
vrouw — jong of oud — als voltijd-
zendelinge wordt aangesteld om 
het evangelie te prediken, ontvangt 
zij het priesterschapsgezag om een 

priesterschapstaak uit te voeren. Het-
zelfde geldt voor een vrouw die op 
aanwijzing van iemand die de sleutels 
van het priesterschap draagt als func-
tionaris of leerkracht in een kerkelijke 
organisatie wordt aangesteld. Al wie in 
een functie of roeping werkzaam zijn, 
die zij hebben gekregen van iemand 
die priesterschapssleutels draagt, oefe-
nen priesterschapsgezag uit in de taak 
die hem of haar is toegewezen.

Al wie priesterschapsgezag uit-
oefenen, dienen zich niet met hun 
rechten bezig te houden, maar zich op 
hun plichten te concentreren. Dat is 
een beginsel dat voor de maatschap-
pij in zijn geheel geldt. De beroemde 
Russische schrijver Alexander Solzje-
nitsyn schijnt gezegd te hebben: ‘Het 
wordt tijd […] om niet zozeer de 
mensenrechten te verdedigen als wel 
de mensenplichten.’ 10 Heiligen der 
laatste dagen beseffen dat in aanmer-
king komen voor de verhoging geen 
kwestie is van het verdedigen van 

rechten, maar veeleer een kwestie van 
het vervullen van plichten.

V.
De Heer heeft verklaard dat alleen 

mannen tot ambten in het priester-
schap worden geordend. Maar, zoals 
veel kerkleiders nadrukkelijk heb-
ben gezegd, ‘zijn’ mannen niet het 
priesterschap.11 Mannen dragen het 
priesterschap, met de heilige plicht 
om het te gebruiken tot zegen van 
alle kinderen van God.

De grootste macht die God aan zijn 
zoons heeft gegeven, kan niet zonder 
het gezelschap van een van zijn doch-
ters worden uitgeoefend, omdat God 
alleen zijn dochters het vermogen 
heeft gegeven ‘om een schepster van 
lichamen te zijn […] zodat Gods opzet 
en het grote plan kunnen worden 
verwezenlijkt.’ 12 Dat zijn de woorden 
van president J. Reuben] Clark:

Hij ging als volgt verder: ‘Dat is de 
rol van onze vrouwen en onze moe-
ders in het eeuwige plan. Zij dragen 
het priesterschap niet; zij nemen geen 
taken en functies in het priesterschap 
op zich; noch worden zij met priester-
schapsplichten belast; zij zijn bouwers 
en organisators op grond van deze 
macht, en deelneemsters aan de zege-
ningen van het priesterschap, daar zij 
de aanvulling op de priesterschaps-
machten bezitten en een vermogen in 
zich dragen dat evenzeer een god-
delijke roeping is, en dat op zichzelf 
evenzeer van eeuwig belang is als het 
priesterschap zelf.’ 13

Met die geïnspireerde woorden 
verwees president Clark naar het 
gezin. In de gezinsproclamatie staat 
dat de vader in het gezin presideert. 
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Hij en zijn vrouw hebben afzonderlijke 
taken, maar zij ‘hebben de plicht om 
elkaar als gelijkwaardige partners met 
deze heilige taken te helpen.’ 14 Een 
aantal jaren vóór de gezinsproclamatie 
gaf president Spencer W. Kimball deze 
geïnspireerde uitleg: ‘Als we over het 
huwelijk als een partnerschap spreken, 
laten we het dan hebben over een vol-
ledig partnerschap. We willen niet dat 
onze zusters in die eeuwige opdracht 
een stille of beperkt aansprakelijke 
partner zijn! Wees alstublieft een bij-
dragende en volledige partner.’ 15

In de ogen van God zijn vrouwen 
en mannen gelijkwaardig, hoewel zij 
verschillende rollen vervullen, hetzij  
in de kerk, hetzij in het gezin.

Ik sluit af met enkele waarhe-
den over de zegeningen van het 
priesterschap. In tegenstelling tot de 
priesterschapssleutels en de priester-
schapsverordeningen staan de zegenin-
gen van het priesterschap vrouwen en 
mannen op dezelfde voorwaarden ter 
beschikking. De gave van de Heilige 
Geest en de zegeningen van de tempel 
illustreren deze waarheid uitstekend.

In zijn inzichtelijke toespraak die 
hij vorig jaar in de onderwijsweek 
van de BYU hield, besprak ouderling 
M. Russell Ballard deze leringen:

‘Onze kerkleer zegt dat vrouwen 
gelijk zijn aan en toch verschillen van 

mannen. God vindt niet een van  
beide seksen beter of belangrijker  
dan de andere. […]

‘Als mannen en vrouwen naar de 
tempel gaan, worden ze beiden met 
dezelfde macht begiftigd, namelijk 
priesterschapsmacht. […] De macht  
en de zegeningen van het priester-
schap [staan] alle kinderen van God 
ter beschikking.’ 16

Ik getuig van de macht en de zege-
ningen van het priesterschap van God, 
die zowel zijn zoons als zijn dochters 
ter beschikking staan. Ik getuig van het 
gezag van het priesterschap, dat in alle 
ambten en activiteiten van De Kerk van 
Jezus Christus van de Heiligen der Laat-
ste Dagen werkzaam is. Ik getuig van 
de van Godswege gereguleerde functie 
van de sleutels van het priesterschap, 
die in hun volheid door onze profeet 
en president, Thomas S. Monson, wor-
den gedragen en uitgeoefend. Tot slot 
getuig ik van het belangrijkste, namelijk 
van onze Heer en Heiland, Jezus  
Christus, van wie het priesterschap is en 
van wie wij de dienstknechten zijn. In 
de naam van Jezus Christus. Amen. ◼
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