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INLEIDING

Die Leer en Verbonde is ’n versameling van goddelike openbarings 
en geïnspireerde verklarings gegee vir die vestiging en beheer 

van die koninkryk van God op die aarde in die laaste dae  Alhoewel 
die meeste van die afdelings gerig is aan die lede van Die Kerk van 
Jesus Christus van die Heiliges van die Laaste Dae, is die boodskappe, 
waarskuwings, en vermanings tot voordeel van die hele mensdom en 
bevat ’n uitnodiging aan alle mense oraloor om die stem van die Here 
Jesus Christus te hoor, sprekende tot hulle vir hulle stoflike welsyn 
en hulle ewigdurende heil 

Die meeste van die openbarings in hierdie samestelling is ontvang 
deur Joseph Smith Jr , die eerste profeet en president van Die Kerk van 
Jesus Christus van die Heiliges van die Laaste Dae  Ander is gegee 
deur sommige van sy opvolgers in die Presidensie (sien opskrifte van 
L&V 135, 136, en 138, en Amptelike Verklarings 1 en 2) 

Die boek van die Leer en Verbonde is een van die standaardwerke 
van die Kerk saam met die Heilige Bybel, die Boek van Mormon, 
en die Pêrel van Groot Waarde  Die Leer en Verbonde is egter uniek 
aangesien dit nie ’n vertaling is van ’n antieke dokument nie, maar is 
van moderne oorsprong en is deur God deur sy gekose profete gegee 
vir die herstelling van hierdie heilige werk en die vestiging van die 
koninkryk van God op die aarde in hierdie dae  In die openbarings 
hoor ’n mens die tere maar ferm stem van die Here Jesus Christus, 
sprekende opnuut in die tydvak van die volheid van tye; en die werk 
wat hierin begin is, is voorbereidend tot sy Tweede Koms ter vervulling 
van en in ooreenstemming met die woorde van al die heilige profete 
sedert die wêreld begin het 

Joseph Smith Jr  is gebore op 23 Desember 1805, in Sharon, Windsor- 
distrik, Vermont  Gedurende sy vroeë lewe het hy saam met sy familie 
verhuis na die huidige Manchester, in westelike New York  Dit was 
terwyl hy daar gewoon het in die lente van 1820, toe hy veertien jaar 
oud was, dat hy sy eerste visioen ervaar het waarin hy deur God, die 
Ewige Vader, en sy Seun Jesus Christus persoonlik besoek is  Hy is 
in hierdie visioen gesê dat die ware Kerk van Jesus Christus wat in 
Nuwe Testamentiese tye gevestig was, en wat die volheid van die 
evangelie bedien het, nie langer op die aarde was nie  Ander godde-
like openbarings het gevolg waarin hy deur talle engele geleer is; dit 
is aan hom getoon dat God ’n spesiale werk vir hom gehad het om 
op die aarde te doen en dat die Kerk van Jesus Christus op die aarde 
deur hom herstel sou word 



Na ’n tydperk was Joseph Smith deur goddelike bystand in staat 
gestel om die Boek van Mormon te vertaal en te publiseer  In die 
tussentyd is hy en Oliver Cowdery tot die Aäroniese Priesterskap 
geordineer deur Johannes die Doper in Mei 1829 (sien L&V 13), en 
kort daarna is hulle ook geordineer tot die Melgisédekse Priesterskap 
deur die antieke Apostels Petrus, Jakobus en Johannes (sien L&V 
27:12)  Ander ordinerings het gevolg waarin priesterskapsleutels deur 
Moses, Elía, Elías, en vele antieke profete toegeken is (sien L&V 110; 
128:18, 21)  Hierdie ordinerings was, in der waarheid, ’n herstelling 
van goddelike gesag aan die mens op die aarde  Op 6 April 1830 het 
die Profeet Joseph Smith onder hemelse leiding die Kerk georganiseer, 
en dus is die ware Kerk van Jesus Christus weer eens werksaam as 
’n instelling onder die mens, met gesag om die evangelie te onderrig 
en die ordinansies van heil te bedien  (Sien L&V 20 en die Pêrel van 
Groot Waarde, Joseph Smith—Geskiedenis 1 )

Hierdie heilige openbarings is ontvang in antwoord op gebed, in tye 
van behoefte, en het ontstaan uit werklike lewensituasies betreffende 
regte mense  Die Profeet en sy kollegas het goddelike leiding gesoek, 
en hierdie openbarings bewys dat hulle dit ontvang het  In die open-
barings sien ons die herstelling en ontvouing van die evangelie van 
Jesus Christus en die inlui van die tydvak van die volheid van tye  Die 
weswaartse beweging van die Kerk van New York en Pennsilvanië 
na Ohio, na Missouri, na Illinois, en uiteindelik na die Groot Bekken 
van westelike Amerika en die sware beproewings van die Heiliges in 
hul poging om Sion op die aarde op te bou in moderne tye word ook 
in hierdie openbarings bekendgemaak 

Verskeie van die vroeëre afdelings het te make met die vertaling 
en publikasie van die Boek van Mormon (sien afdelings 3, 5, 10, 17 
en 19)  Sommige latere afdelings weerspieël die werk van die Profeet 
Joseph Smith wat die geïnspireerde vertaling van die Bybel gemaak 
het, waartydens vele van die groot leerstellige afdelings ontvang is 
(sien, byvoorbeeld, afdelings 37, 45, 73, 76, 77, 86, 91 en 132, waarvan 
elkeen een of ander direkte verband het met die Bybelvertaling) 

In die openbarings word die leerstellings van die evangelie uiteen-
gesit met verduidelikings oor sulke fundamentele sake soos die aard 
van die Godheid, die oorsprong van die mens, die realiteit van Satan, 
die doel van sterflikheid, die noodsaaklikheid van gehoorsaamheid, 
die behoefte aan bekering, die werkinge van die Heilige Gees, die 
ordinansies en handelinge wat betrekking het op heil, die lot van die 
aarde, die toekomstige toestande van die mens ná die Opstanding en 
die Oordeel, die ewigheid van die huweliksverwantskap, en die ewige 
aard van die familie  Bykomend word die geleidelike ontvouing van 
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die administratiewe struktuur van die Kerk getoon deur die roeping 
van biskoppe, die Eerste Presidensie, die Raad van die Twaalf, en die 
Sewentig en die vestiging van ander presiderende ampte en kworums  
Ten slotte, die getuienis wat gegee word van Jesus Christus—sy god-
delikheid, sy majesteit, sy volmaaktheid, sy liefde, en sy verlossende 
krag—maak hierdie boek van groot waarde vir die menslike familie en 
“vir die Kerk van meer waarde as die rykdomme van die hele Aarde” 
(sien opskrif van L&V 70) 

Die openbarings was oorspronklik opgeteken deur Joseph Smith se 
skrywers en Kerklede het entoesiasties handgeskrewe kopieë met me-
kaar gedeel  Om ’n meer permanente rekord te skep, het die skrywers 
spoedig hierdie openbarings in manuskrip- verslagboeke gekopieer 
wat Kerkleiers gebruik het in die voorbereiding van die openbarings 
vir publikasie  Joseph en die vroeë Heiliges het die openbarings beskou 
soos die Kerk: lewend, dinamies, en onderworpe aan verfyning deur 
bykomende openbaring  Hulle het ook besef dat onbewustelike foute 
waarskynlik ontstaan het in die proses om die openbarings te kopieer 
en voor te berei vir publikasie  Dus het ’n Kerkkonferensie in 1831 vir 
Joseph Smith gevra om daardie “foute en onjuisthede reg te stel wat 
hy deur die Heilige Gees mag ontdek ”

Nadat die openbarings hersien en reggestel is, het Kerklede in Mis-
souri begin om ’n boek te publiseer getiteld A Book of Commandments 
for the Government of the Church of Christ [’n Boek van Gebooie vir die 
Beheer van die Kerk van Christus], wat baie van die Profeet se vroeë 
openbarings bevat het  Hierdie eerste poging om die openbarings te 
publiseer is egter beëindig toe ’n bende die Heiliges se drukkery in 
Jackson- distrik op 20 Julie 1833 vernietig het 

Nadat hy van die vernietiging van die Missouri- drukkery verneem 
het, het Joseph Smith en ander Kerkleiers voorbereidings begin tref 
om die openbarings in Kirtland, Ohio te publiseer  Om weer eens 
foute reg te stel, bewoording te verduidelik, en melding te maak van 
ontwikkelings in Kerkleerstellings en organisasie, het Joseph Smith 
toesig gehou oor die redigering van die teks van sommige openbarings 
vir publikasie in 1835 as die Doctrine and Covenants of the Church of the 
Latter Day Saints [Leer en Verbonde van die Kerk van die Heiliges van 
die Laaste Dae]  Joseph Smith het ’n ander uitgawe van die Leer en 
Verbonde gemagtig, wat slegs maande na die Profeet se martelaarskap 
in 1844 gepubliseer is 

Die vroeë Heiliges van die Laaste Dae het die openbarings gekoester 
as boodskappe van God  Op een geleentheid laat in 1831, het verskeie 
ouderlinge van die Kerk ’n plegtige getuienis gelewer dat die Here aan 
hulle siele getuienis gelewer het van die waarheid van die openbarings  
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Hierdie getuienis was gepubliseer in die 1835- uitgawe van die Leer en 
Verbonde as die geskrewe getuienis van die Twaalf Apostels:

GETUIENIS VAN DIE  
TWAALF APOSTELS BETREFFENDE DIE WAARHEID VAN DIE  

BOEK VAN DIE LEER EN VERBONDE
Die Getuienis van die Getuies van die Boek van die Here se Gebooie, 
welke gebooie Hy aan sy Kerk gegee het deur Joseph Smith, Jr., wat 

aangestel is deur die stem van die Kerk vir hierdie doel:
Ons voel, daarom, gewillig om getuienis te lewer aan die wê-

reld van die mensdom, aan elke skepsel op die aangesig van die 
aarde, dat die Here aan ons siele getuienis gelewer het, deur die 
Heilige Gees wat op ons uitgestort is, dat hierdie gebooie deur 
die inspirasie van God gegee is, en is voordelig vir alle mense, 
en is inderdaad waar 

Ons gee hierdie getuienis aan die wêreld, met die Here as ons 
helper; en dit is deur die genade van God die Vader, en sy Seun, 
Jesus Christus, dat ons toegelaat word om hierdie voorreg te hê 
om hierdie getuienis aan die wêreld te lewer, waarin ons ons 
uitermate verbly, altyd biddend tot die Here dat die kinders van 
mense daardeur mag baat 
Die name van die Twaalf was:

Thomas B  Marsh
David W  Patten
Brigham Young
Heber C  Kimball

Orson Hyde
William E  McLellin
Parley P  Pratt
Luke S  Johnson

William Smith
Orson Pratt
John F  Boynton
Lyman E  Johnson

In daaropvolgende uitgawes van die Leer en Verbonde is byko-
mende openbarings of ander sake van belang bygevoeg, soos ontvang 
en aanvaar deur bevoegde samekomste of konferensies van die Kerk  
Die 1876- uitgawe, voorberei deur Ouderling Orson Pratt onder leiding 
van Brigham Young, het die openbarings kronologies gerangskik en 
nuwe opskrifte met geskiedkundige inleidings verskaf 

Beginnende met die 1835- uitgawe was ’n reeks van sewe teologiese 
lesse ook ingesluit; hulle was getitel die Lectures on Faith [Lesings oor 
Geloof]  Hulle was voorberei vir gebruik in die Skool van die Pro-
fete in Kirtland, Ohio, vanaf 1834 tot 1835  Alhoewel van waarde vir 
leerstellings en onderrig, is hierdie lesings weggelaat van die Leer en 
Verbonde sedert die 1921- uitgawe aangesien hulle nie as openbarings 
aan die hele Kerk gegee of voorgelê is nie 

In die 1981 Engelse uitgawe van die Leer en Verbonde, is drie 
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dokumente vir die eerste keer ingesluit  Dit is afdelings 137 en 138, 
wat die grondbeginsels van heil vir die dode uiteensit; en Amptelike 
Verklaring 2, wat aankondig dat alle waardige manlike lede van die 
Kerk geordineer mag word tot die Priesterskap sonder voorbehoud 
van ras of kleur 

Elke nuwe uitgawe van die Leer en Verbonde het vorige foute reg-
gestel en nuwe inligting bygevoeg, veral in die geskiedkundige afde-
lings van die afdelingsopskrifte  Die huidige uitgawe verfyn datums 
en plekname verder en maak ander korreksies  Hierdie veranderings 
is gemaak om die materiaal in ooreenstemming te bring met die mees 
akkurate geskiedkundige inligting  Ander spesiale eienskappe van 
hierdie nuutste uitgawe sluit in hersiene kaarte wat die hoof aard-
rykskundige liggings waar die openbarings ontvang is, aantoon, plus 
verbeterde foto’s van Kerkhistoriese liggings, kruisverwysings, afde-
lingsopskrifte, en inhoudsopsommings, almal wat bedoel is om lesers 
te help om te verstaan en hulle te verbly in die boodskap van die Here 
soos gegee in die Leer en Verbonde  Inligting vir die afdelingsop-
skrifte is geneem uit die Manuskripgeskiedenis van die Kerk en die 
gepubliseerde History of the Church [Geskiedenis van die Kerk] (daar 
word gesamentlik na hulle verwys in die opskrifte van Joseph Smith 
se geskiedenis) en die Joseph Smith Papers [Joseph Smith- dokumente] 
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* By of naby plek aangedui

KRONOLOGIESE VOLGORDE VAN INHOUD

Datum Plek Afdelings
1823 September Manchester, New York 2
1828 Julie Harmony, Pennsilvanië 3
1829 Februarie Harmony, Pennsilvanië 4

Maart Harmony, Pennsilvanië 5
April Harmony, Pennsilvanië 6, 7, 8, 9, 10
Mei Harmony, Pennsilvanië 11, 12, 13*
Junie Fayette, New York 14, 15, 16, 17, 18
Somer Manchester, New York 19

1830 Wayne- distrik, New York 74
April Fayette, New York 20*, 21
April Manchester, New York 22, 23
Julie Harmony, Pennsilvanië 24, 25, 26
Augustus Harmony, Pennsilvanië 27
September Fayette, New York 28, 29, 30, 31
Oktober Manchester, New York 32
Oktober Fayette, New York 33
November Fayette, New York 34
Desember Fayette, New York 35*, 36*, 37*

1831 Januarie Fayette, New York 38, 39, 40
Februarie Kirtland, Ohio 41, 42, 43, 44
Maart Kirtland, Ohio 45, 46, 47, 48
Mei Kirtland, Ohio 49, 50
Mei Thompson, Ohio 51
Junie Kirtland, Ohio 52, 53, 54, 55, 56
Julie Sion, Jackson- distrik, Missouri 57
Augustus Sion, Jackson- distrik, Missouri 58, 59
Augustus Independence, Missouri 60
Augustus Missouri- rivier, Missouri 61
Augustus Chariton, Missouri 62
Augustus Kirtland, Ohio 63
September Kirtland, Ohio 64
Oktober Hiram, Ohio 65, 66
November Hiram, Ohio 1, 67, 68, 69, 70, 133
Desember Hiram, Ohio 71
Desember Kirtland, Ohio 72

1832 Januarie Hiram, Ohio 73
Februarie Amherst, Ohio 75
Februarie Hiram, Ohio 76
Maart Hiram, Ohio 77, 79, 80, 81
Maart Kirtland, Ohio 78

                              
                              
                              
                              
                        
                        
                     
                              
                              
                           
                            
                         
                              
                       
                              
                              
                              
                        
                          
                       
                       
                            
                              
                    
                              
                            
                              
                              
                              
                              
                              
                            
                   
                              
                              
                              
                              
                              
                       
                              



Datum Plek Afdelings
April Independence, Missouri 82, 83
Augustus Hiram, Ohio 99
September Kirtland, Ohio 84
November Kirtland, Ohio 85
Desember Kirtland, Ohio 86, 87*, 88

1833 Februarie Kirtland, Ohio 89
Maart Kirtland, Ohio 90, 91, 92
Mei Kirtland, Ohio 93
Junie Kirtland, Ohio 95, 96
Augustus Kirtland, Ohio 94, 97, 98
Oktober Perrysburg, New York 100
Desember Kirtland, Ohio 101

1834 Februarie Kirtland, Ohio 102, 103
April Kirtland, Ohio 104*
Junie Fishing- rivier, Missouri 105
November Kirtland, Ohio 106

1835 April Kirtland, Ohio 107
Augustus Kirtland, Ohio 134
Desember Kirtland, Ohio 108

1836 Januarie Kirtland, Ohio 137
Maart Kirtland, Ohio 109
April Kirtland, Ohio 110
Augustus Salem, Massachusetts 111

1837 Julie Kirtland, Ohio 112
1838 Maart Far West, Missouri 113*

April Far West, Missouri 114, 115
Mei Spring Hill, Davies- distrik, 

Missouri
 

116
Julie Far West, Missouri 117, 118, 119, 120

1839 Maart Liberty- gevangenis, Clay- distrik, 
Missouri

 
121, 122, 123

1841 Januarie Nauvoo, Illinois 124
Maart Nauvoo, Illinois 125
Julie Nauvoo, Illinois 126

1842 September Nauvoo, Illinois 127, 128
1843 Februarie Nauvoo, Illinois 129

April Ramus, Illinois 130
Mei Ramus, Illinois 131
Julie Nauvoo, Illinois 132

1844 Junie Nauvoo, Illinois 135
1847 Januarie Winter Quarters (nou Nebraska) 136
1890 Oktober Salt Lake City, Utah Amptelike Verklaring 1
1918 Oktober Salt Lake City, Utah 138
1978 Junie Salt Lake City, Utah Amptelike Verklaring 2

* By of naby plek aangedui
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1 1 a 3 Ne. 27:3;  
L&V 20:1.  
gs Kerk van Jesus 
Christus.

  b L&V 38:7–8.  
gs God, Godheid.

  c Deut. 32:1.
 2 a L&V 133:16.

  b Filip. 2:9–11.
  c gs Hart.
 3 a gs Rebellie.
  b Lk. 8:17; 12:3;  

2 Ne. 27:11;  
Morm. 5:8.

 4 a Eség. 3:17–21;  
L&V 63:37.  

gs Sendingwerk;  
Waarsku, 
Waarskuwing.

  b gs Laaste Dae.
 6 a gs Jesus Christus—

Gesag.

1–7, Die waarskuwende stem is tot 
alle mense; 8–16, Afvalligheid en 
boosheid gaan die Tweede Koms 
vooraf; 17–23, Joseph Smith word 
geroep om die Here se waarhede en 
magte op die aarde te herstel; 24–33, 
Die Boek van Mormon word voort
gebring en die ware kerk word ge
vestig; 34–36, Vrede sal van die 
aarde geneem word; 37–39, Onder
soek hierdie gebooie.

SLAAN ag, o julle volk van my 
a kerk, sê die stem van Hom 

wat omhoog woon, en wie se b oë 
op alle mense is; ja, voorwaar Ek 
sê: c Slaan ag julle volke van ver; 
en julle wat op die eilande van die 
see is, luister tesame.

2 Want voorwaar, die a stem van 
die Here is tot alle mense, en daar 

is b niemand wat sal ontvlug nie; 
en daar is geen oog wat nie sal 
sien nie, nóg oor wat nie sal hoor, 
nóg c hart wat nie deurdring sal 
word.

3 En die a rebelses sal deurboor 
word met veel droefheid; want 
hulle ongeregtighede sal van die 
huise se dakke b geuiter word, en 
hul geheime dade sal geopenbaar 
word.

4 En die a stem van waarskuwing 
sal tot alle mense wees, by monde 
van my dissipels wat Ek gekies 
het in hierdie b laaste dae.

5 En hulle sal uitgaan en nie-
mand sal hulle keer nie, want Ek 
die Here het hulle gebied.

6 Kyk, dit is my a gesag, en die 
gesag van my diensknegte, en my 
voorwoord tot die boek van my 

AFDELING 1
Openbaring gegee deur Joseph Smith die Profeet, op 1 November 
1831, tydens ’n spesiale konferensie van ouderlinge van die Kerk, ge
hou te Hiram, Ohio. Talle openbarings was voor hierdie tyd van die 
Here ontvang, en die samestelling daarvan vir publikasie in boekvorm 
was een van die hoofonderwerpe wat goedgekeur is op die konferen
sie. Hierdie afdeling vorm die Here se voorwoord tot die leerstellings, 
verbonde, en gebooie wat gegee is in hierdie tydvak.
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 6 b L&V 72:21.
 7 a Deut. 5:29;  

Pred. 12:13.
  b L&V 1:38.
 8 a gs Verseël, Verseëling.
  b gs Rebellie.
 9 a Openb. 19:15–16;  

1 Ne. 22:16–17.
  b Mosia 16:2;  

JS—M 1:31, 55.
 10 a gs Tweede Koms 

van Jesus Christus.
  b Eség. 7:4;  

L&V 56:19.  
gs Jesus Christus—
Regter.

  c Spr. 24:12;  
Alma 9:28; 41:2–5;  
L&V 6:33.

  d Matt. 7:2.
 13 a L&V 63:6.
  b Eség. 21:3;  

L&V 35:14.
 14 a Jes. 53:1.
  b 2 Ne. 9:31;  

Mosia 26:28.
  c L&V 11:2.
  d Hand. 3:23;  

Alma 50:20;  
L&V 50:8; 56:3.

 15 a Jos. 23:16;  
Jes. 24:5.

  b gs Ordinansies.
  c gs Afval.
  d gs Nuwe en 

Ewigdurende 
Verbond.

 16 a Matt. 6:33.
  b Jes. 53:6.
  c L&V 82:6.
  d Ex. 20:4;  

3 Ne. 21:17.  
gs Afgodery.

  e Jes. 50:9.
  f L&V 64:24; 133:14.  

gs Babel, Babilon;  
Wêreldsheid.

 17 a Jes. 24:1–6.

gebooie, wat Ek hulle gegee het 
om vir julle te b publiseer, o inwo-
ners van die aarde.

7 Daarom, a vrees en bewe, o 
julle volke, want wat Ek die 
Here beveel het in hulle sal b ver-
vul word.

8 En voorwaar Ek sê vir julle, dat 
hulle wat uitgaan, wat hierdie ty-
dings neem na die inwoners van 
die aarde, aan hulle word mag ge-
gee om beide op die aarde en in 
die hemel te a verseël, die ongelo-
wiges en die b rebelses;

9 Ja, voorwaar, om hulle te ver-
seël vir die dag wanneer die 
a toorn van God uitgestort sal 
word op die b bose sonder maat—

10 Vir die a dag wanneer die Here 
sal kom om elke mens te b vergeld 
na sy c werke, en om elke mens te 
d meet volgens die maat waarmee 
hy aan sy medemens gemeet het.

11 En nou, die stem van die Here 
is tot die eindes van die aarde, so-
dat almal wat wil hoor, mag hoor:

12 Berei julle voor, berei julle 
voor vir dit wat sal kom, want 
die Here is naby;

13 En die a toorn van die Here is 

ontvlam, en sy b swaard is gebaai 
in die hemel, en dit sal op die in-
woners van die aarde val.

14 En die a arm van die Here sal 
geopenbaar word; en die dag kom 
dat hulle wat nie die stem van die 
Here wil b hoor nie, nóg die stem 
van sy diensknegte, nóg c ag slaan 
op die woorde van die profete en 
apostels, sal d afgesny word vanuit 
die midde van die volk;

15 Want hulle het a afgedwaal 
van my b ordinansies, en het my 
c ewigdurende verbond d verbreek;

16 Hulle a soek nie die Here om 
sy regverdigheid te vestig nie, 
maar elke mens wandel op sy b eie 
c weg, en na die d beeld van sy eie 
god, wie se beeld is na die gelyke-
nis van die wêreld, en wie se aard 
dit is van ’n afgod, wat e oud word 
en sal vergaan in f Babilon, en wel 
Babilon die grote, wat sal val.

17 En nou, Ek die Here, wetende 
die rampspoed wat sou kom oor 
die a inwoners van die aarde, het 
Ek my dienskneg Joseph Smith, 
Jr. geroep, en met hom vanuit die 
hemel gespreek, en hom gebooie 
gegee;
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 19 a Hand. 4:13;  
1 Kor. 1:27;  
L&V 35:13; 133:58–59.  
gs Sagmoedig, 
Sagmoedigheid.

  b 2 Ne. 28:31.  
gs Vertrou.

 20 a gs Getuig.
 22 a L&V 39:11.  

gs Nuwe en 
Ewigdurende 
Verbond;  
Verbond.

 23 a gs Evangelie.
  b gs Sendingwerk.

  c 1 Kor. 1:26–29.
 24 a 2 Ne. 33:10–11;  

Moro. 10:27–28.
  b 2 Ne. 31:3;  

Ether 12:39.
  c L&V 50:12.  

gs Begrip.
 26 a Jak. 1:5;  

L&V 42:68.  
gs Wysheid.

 27 a gs Kasty, Kastyding.
  b gs Bekeer, Bekering.
 28 a gs Nederig, 

Nederigheid.
  b gs Kennis.

 29 a gs Boek van Mormon.
 30 a L&V 1:4–5, 17–18.
  b gs Herstelling van die 

Evangelie;  
Kerk van Jesus 
Christus van die 
Heiliges van die 
Laaste Dae, Die.

  c gs Duisternis, 
Geestelike.

  d Efés. 4:5, 11–14.  
gs Kerk, Tekens 
van die Ware.

  e L&V 38:10.

18 En ook gebooie gegee aan an-
dere, dat hulle hierdie dinge moet 
verkondig aan die wêreld; en dit 
alles sodat dit vervul mag word, 
wat geskryf is deur die profete—

19 Die a swak dinge van die wê-
reld sal na vore kom en die mag-
tiges en sterkes afbreek, sodat die 
mens nie sy medemens moet raad-
gee nie, nóg b vertrou op die arm 
van vlees—

20 Maar dat elke mens in die 
Naam van God die Here mag 
a spreek, naamlik die Saligmaker 
van die wêreld;

21 Sodat geloof ook mag toeneem 
op die aarde;

22 Sodat my ewigdurende a ver-
bond gevestig mag word;

23 Sodat die volheid van my 
a evangelie b verkondig mag word 
deur die c swakkes en eenvoudiges 
tot aan die eindes van die wêreld, 
en voor konings en heersers.

24 Kyk, Ek is God en het dit ge-
spreek; hierdie a gebooie is van My, 
en is gegee aan my diensknegte in 
hul swakheid, na die wyse van 
hulle b taal, sodat hulle tot c begrip 
mag kom.

25 En in soverre hulle gedwaal 
het, mag dit bekendgemaak word;

26 En in soverre hulle a wysheid 
gesoek het, mag hulle onderrig 
word;

27 En in soverre hulle gesondig 
het, mag hulle a getugtig word, so-
dat hulle mag b bekeer;

28 En in soverre hulle a nede-
rig was, mag hulle sterk gemaak 
word, en geseënd van omhoog, 
en b kennis ontvang van tyd tot 
tyd.

29 En nadat hy die kroniek van 
die Nefiete ontvang het, ja, naam-
lik my dienskneg Joseph Smith, 
Jr., sal hy mag hê om deur die 
barmhartigheid van God, deur 
die krag van God, Die a Boek van 
Mormon te vertaal.

30 En ook diegene aan wie hier-
die gebooie gegee is, a mag sal hê 
om die fondament van hierdie 
b kerk te lê, en om dit uit duister-
nis en uit c donkerte te bring, die 
enigste ware en lewende d kerk op 
die aangesig van die hele aarde, 
waarin Ek, die Here, ’n e welbehae 
het, sprekende tot die kerk as ge-
heel en nie individueel nie—
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 31 a Alma 45:16;  
L&V 24:2.  
gs Sonde.

 32 a L&V 58:42–43.  
gs Vergewe.

 33 a Mosia 26:32.
  b Alma 24:30;  

L&V 60:2–3.
  c gs Heilige Gees.
  d Gén. 6:3;  

2 Ne. 26:11;  
Morm. 5:16;  
Ether 2:15;  
Moro. 9:4.

 34 a Matt. 28:19;  
L&V 1:2; 42:58.

 35 a Deut. 10:17;  
Hand. 10:34;  

Moro. 8:12;  
L&V 38:16.

  b gs Laaste Dae.
  c L&V 87:1–2.  

gs Tekens van die Tye;  
Vrede.

  d gs Duiwel.
 36 a gs Heilige.
  b gs Jesus Christus—

Christus se 
heerskappy in die 
Millennium.

  c Sag. 2:10–11;  
L&V 29:11;  
84:118–119.

  d gs Regter, Oordeel.
  e gs Wêreld.
 37 a gs Skrifture.

  b L&V 58:31;  
62:6; 82:10.

 38 a 2 Kon. 10:10;  
Matt. 5:18; 24:35;  
2 Ne. 9:16;  
JS—M 1:35.

  b L&V 101:64.
  c Deut. 18:18;  

L&V 18:33–38; 21:5.  
gs Openbaring;  
Stem.

  d gs Profeet.
  e gs Gesag;  

Onderskraging 
van Kerkleiers.

 39 a 1 Joh. 5:6;  
L&V 20:27; 42:17.

  b gs Waarheid.

31 Want Ek die Here kan nie 
a sonde aanskou met die gering-
ste mate van aanvaarding nie;

32 Nietemin, hy wat bekeer en 
die gebooie van die Here onder-
hou sal a vergewe word;

33 En hy wat nie a bekeer nie, van 
hom sal b geneem word selfs die 
lig wat hy ontvang het; want my 
c Gees sal nie altyd op die mens 
d inwerk nie, sê die Here van die 
Leërskare.

34 En verder, voorwaar Ek sê vir 
julle, o inwoners van die aarde: 
Ek die Here is gewillig om hier-
die dinge bekend te maak aan 
a alle vlees;

35 Want Ek is geen a aannemer 
van persone nie, en wil dat alle 
mense moet weet dat die b dag 
spoedig kom; die uur is nog nie, 
maar is op hande, wanneer c vrede 
van die aarde geneem sal word, 
en die d duiwel sal mag hê oor sy 
eie ryk.

36 En ook, die Here sal mag hê 
oor sy a heiliges, en sal b heers in 
hul c midde, en sal neerkom met 
d oordeel op e Iduméa, of die wê-
reld.

37 Ondersoek hierdie a gebooie, 
want hulle is waar en betrou-
baar, en die profesieë en b belof-
tes wat in hulle is, sal alles vervul  
word.

38 Wat Ek die Here gespreek 
het, het Ek gespreek, en Ek ver-
ontskuldig Myself nie; en al gaan 
die hemele en die aarde verby, 
my a woord sal nie verbygaan 
nie, maar alles sal b vervul word, 
hetsy deur my eie c stem of deur 
die stem van my d diensknegte, dit 
is e dieselfde.

39 Want kyk, en sien, die Here is 
God, en die a Gees lewer getuienis, 
en die getuienis is waar, en die 
b waarheid bly vir ewig en ewig. 
Amen.
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1–4, Die Here se verloop is een 
ewige kringloop; 5–15, Joseph 
Smith moet bekeer of die gawe ver
loor om te vertaal; 16–20, Die Boek 
van Mormon kom te voorskyn om 
die saad van Lehi te red.

Die a werke, en die planne, en die 
doelstellings van God kan nie 
verydel word nie, nóg kan hulle 
misluk.

2 Want a God wandel nie op 
krom paaie nie, nóg wend Hy 

2 1 a Mal. 4:5–6;  
3 Ne. 25:5–6;  
L&V 110:13–15; 128:17;  
JS—G 1:38–39.  
gs Elía;  

Sleutels van die 
Priesterskap.

  b L&V 34:6–9; 43:17–26.
 2 a L&V 27:9; 98:16–17.
  b gs Heil vir die Dode;  

Verseël, Verseëling.
3 1 a Ps. 8:3–9;  

L&V 10:43.
 2 a Alma 7:20.  

gs God, Godheid.

AFDELING 3
Openbaring gegee aan Joseph Smith die Profeet, te Harmony, Penn
silvanië, Julie 1828, in verband met die verlies van 116 bladsye van 
die manuskrip vertaal van die eerste deel van die Boek van Mormon, 
wat die Boek van Lehi genoem is. Die Profeet het teësinnig toege
laat dat hierdie bladsye onder sy toesig uitgaan na dié van Martin 
Harris, wat vir ’n kort tydjie gedien het as skrywer tydens die ver
taling van die Boek van Mormon. Die openbaring is deur die Urim 
en Tummim gegee. (Sien afdeling 10.)

1, Elía sal die priesterskap openbaar; 
2–3, Die beloftes van die vaders word 
geplant in die harte van die kinders.

Kyk, Ek sal aan julle die Priester-
skap openbaar, deur die hand van 
a Elía die profeet, voor die koms 
van die b groot en vreeslike dag 
van die Here.

2 En a hy sal in die harte van die 
kinders die b beloftes plant wat 
gemaak is aan die vaders, en die 
harte van die kinders sal keer tot 
hul vaders.

3 Indien dit nie so was nie, sou 
die hele aarde volkome verwoes 
word by sy koms.

AFDELING 2
’n Uittreksel uit Joseph Smith se geskiedenis betreffende die woorde 
van die engel Moroni aan Joseph Smith die Profeet, terwyl in die 
huis van die Profeet se vader te Manchester, New York, op die aand 
van 21 September 1823. Moroni was die laaste van talle geskiedskry
wers wat die kroniek gemaak het wat nou voor die wêreld is as die 
Boek van Mormon. (Vergelyk Maleági 4:5–6; asook afdelings 27:9; 
110:13–16; en 128:18.)
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 2 b 1 Ne. 10:18–19;  
L&V 35:1.

 3 a Hand. 5:38–39;  
Morm. 8:22;  
L&V 10:43.

 4 a L&V 84:73.  
gs Hoogmoed.

  b Jakob 4:10;  
Alma 37:37.  
gs Gebooie van God;  
Raad.

  c gs Vleeslik.
  d gs Wraak.
 6 a L&V 5:21;  

JS—G 1:28–29.
  b L&V 45:29; 46:7.
 7 a Ps. 27:1;  

Lk. 9:26;  
L&V 122:9.  
gs Moed, Moedig;  
Vrees.

  b Lev. 26:42–43;  

1 Ne. 19:7;  
Jakob 4:8–10.

 8 a Efés. 6:16;  
1 Ne. 15:24;  
L&V 27:17.

  b gs Duiwel.
  c Alma 38:5.
 12 a L&V 1:29; 5:4.
  b L&V 10:6–8.
 13 a gs Hoogmoed.

Hom na die regter- of die linker-
hand, nóg wyk hy af van dit wat 
Hy gesê het, daarom is sy paaie 
reguit, en sy b verloop is een ewige 
kringloop.

3 Onthou, onthou dat dit nie 
die a werk van God is wat ver-
ydel word nie, maar die werk 
van mense;

4 Want alhoewel ’n mens vele 
openbaringe mag ontvang, en 
krag het om vele magtige werke 
te doen, en as hy nogtans a roem in 
sy eie krag, en die b raadgewinge 
van God as nietig beskou, en sy 
eie wil en c vleeslike begeertes na-
jaag, moet hy val en die d wraak 
ontgeld van ’n regverdige God.

5 Kyk, jy is toevertrou met hier-
die dinge, maar hoe streng was 
jou gebooie; en onthou ook die 
beloftes wat aan jou gemaak is, 
indien jy hulle nie oortree nie.

6 En kyk, hoe dikwels het jy die 
gebooie en die wette van God 
a oortree, en het gehoor gegee aan 
die b oorredinge van mense.

7 En, kyk, jy moes nie die mens 
meer a gevrees het as God nie. Al-
hoewel mense die raadgewinge 
van God as nietig beskou, en sy 
woorde b verag—

8 Tog moes jy getrou gewees het; 

en Hy sou sy arm uitgestrek en 
jou beskerm het teen al die vurige 
a pyle van die b teenstander; en Hy 
sou by jou gewees het in elke tyd 
van c nood.

9 Kyk, jy is Joseph, en jy is ge-
kies om die werk van die Here te 
doen, maar vanweë oortreding, as 
jy nie waaksaam is nie, sal jy val.

10 Maar onthou, God is barm-
hartig; daarom, bekeer van dit 
wat jy gedoen het wat teenstrydig 
is met die gebod wat Ek jou ge-
gee het, en jy is steeds gekose, en 
word weer geroep tot die werk;

11 Tensy jy dit doen, sal jy oor-
gelewer word en word soos ander 
mense, en sal nie meer ’n gawe 
hê nie.

12 En toe jy dit oorhandig het 
wat God jou sig en krag gegee het 
om te a vertaal, het jy dit oorhan-
dig wat heilig was in die hande 
van ’n bose b man,

13 Wat die raadgewinge van 
God as nietig beskou het, en die 
heiligste beloftes wat voor God 
gemaak is verbreek het, en staat-
gemaak het op sy eie oordeel en 
a geroem het in sy eie wysheid.

14 En dit is die rede waarom jy 
jou voorregte vir ’n tydperk ver-
loor het—
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1–4, Moedige diens red die Here se 
dienaars; 5–6, Goddelike eienskappe 
kwalifiseer hulle vir die bediening; 
7, Die dinge van God moet nage
streef word.

Nou kyk, ’n a wonderbaarlike 
werk is aan die kom onder die 
kinders van mense.

2 Daarom, o julle wat in die 
a diens tree van God, sien toe dat 
julle Hom b dien met julle hele 

 15 a di Die Here.
 16 a gs Saligmaker.
  b 1 Ne. 13:23–25;  

2 Ne. 29:4–6.
  c Mosia 3:20.
 17 a 2 Ne. 5:8–9.
 18 a gs Boek van Mormon.
  b 2 Ne. 5:14;  

Enos 1:13–18.
  c 2 Ne. 26:15–16.

  d Morm. 8:2–3.
 19 a 1 Ne. 9:3, 5.
  b gs Goue Plate.
  c 3 Ne. 5:14–15;  

L&V 10:46–50.
 20 a 2 Ne. 30:3–6;  

L&V 28:8; 49:24.
  b Morm. 3:19–21.
  c 2 Ne. 31:19;  

Moro. 6:4.

  d Moro. 7:26, 38.
4 1 a Jes. 29:14;  

1 Ne. 14:7; 22:8;  
L&V 6:1; 18:44.  
gs Herstelling van 
die Evangelie.

 2 a gs Diens.
  b Jos. 22:5;  

1 Sam. 7:3;  
L&V 20:19; 76:5.

AFDELING 4
Openbaring gegee deur Joseph Smith die Profeet aan sy vader, Joseph 
Smith Snr., te Harmony, Pennsilvanië, Februarie 1829.

15 Want jy het toegelaat dat die 
raad van jou a leidsman vertrap 
word vanaf die begin.

16 Nietemin, my werk sal uit-
gaan, want in soverre die kennis 
van ’n a Saligmaker tot die wêreld 
gekom het, deur die b getuienis 
van die Jode, net so sal die c ken-
nis van ’n Saligmaker tot my volk 
kom—

17 En tot die a Nefiete, en die Ja-
kobiete, en die Josefiete, en die 
Zoramiete, deur die getuienis van 
hul vaders—

18 En hierdie a getuienis sal tot 
die kennis kom van die b Lama-
niete, en die Lemueliete, en die 
Ismaeliete, wat in ongeloof c ge-
kwyn het vanweë die ongeregtig-
heid van hul vaders, wat die Here 

toegelaat het om hul broers die 
Nefiete te d vernietig, vanweë hul 
ongeregtighede en hul gruwels.

19 En vir hierdie juiste a doel is 
hierdie b plate bewaar, wat hier-
die kronieke bevat—sodat die c be-
loftes van die Here vervul mag 
word, wat Hy aan sy volk gemaak 
het;

20 En dat die a Lamaniete mag 
kom tot die kennis van hul va-
ders, en dat hulle die beloftes van 
die Here mag ken, en dat hulle die 
evangelie mag b glo en c vertrou op 
die verdienstes van Jesus Chris-
tus, en d verheerlik word deur ge-
loof in sy Naam, en dat deur hulle 
bekering hulle gered mag word. 
Amen.
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1–10, Hierdie geslag sal die Here se 
woord ontvang deur Joseph Smith; 
11–18, Drie getuies sal getuig van 
die Boek van Mormon; 19–20, Die 
woord van die Here sal bewaarheid 
word soos in vroeëre tye; 21–35, 
Martin Harris mag bekeer en een 
van die getuies wees.

Kyk, Ek sê vir jou, dat aangesien 
my dienskneg a Martin Harris ’n 
getuienis verlang deur my hand, 
dat jy, my dienskneg Joseph Smith, 
Jr., die b plate het waarvan jy 

getuienis gelewer het en bevestig 
het dat jy dit ontvang het van My;

2 En nou, kyk, dit sal jy vir hom 
sê—Hy wat met jou gespreek het, 
het vir jou gesê: Ek, die Here, is 
God, en het hierdie dinge aan 
jou gegee, my dienskneg, Joseph 
Smith, Jr., en het jou gebied dat jy 
moet staan as ’n a getuie van hier-
die dinge;

3 En Ek het jou ’n verbond laat 
sluit met My, dat jy hulle nie sou 
toon nie, behalwe aan daardie 
a persone aan wie Ek jou gebied 

 2 c gs Hart;  
Verstand.

  d 1 Kor. 1:8;  
Jakob 1:19;  
3 Ne. 27:20.

 3 a L&V 11:4, 15;  
36:5; 63:57.  
gs Roep, Geroepe 
van God, Roeping.

 4 a Joh. 4:35;  
Alma 26:3–5;  
L&V 11:3; 33:3, 7.

  b gs Oes.
  c 1 Tim. 6:19.

 5 a gs Geloof, Glo.
  b gs Hoop.
  c gs Naasteliefde.
  d gs Liefde.
  e Ps. 141:8;  

Matt. 6:22;  
Morm. 8:15.

  f gs Heerlikheid.
 6 a gs Deugsaamheid.
  b gs Geduld.
  c gs Nederig, 

Nederigheid.
  d gs Ywer.
 7 a Matt. 7:7–8;  

2 Ne. 32:4.  
gs Gebed.

5 1 a L&V 5:23–24;  
JS—G 1:61.

  b gs Goue Plate.
 2 a gs Getuie.
 3 a 2 Ne. 27:13. Sien ook 

“Die Getuienis van 
Drie Getuies” en 
“Die Getuienis van 
Agt Getuies” in die 
inleidende bladsy van 
die boek van Mormon.

AFDELING 5
Openbaring gegee deur Joseph Smith die Profeet, te Harmony, Penn
silvanië, Maart 1829, op die versoek van Martin Harris.

c hart, mag, verstand en krag, so-
dat julle d skuldeloos mag staan 
voor God op die laaste dag.

3 Daarom, as julle begeertes het 
om God te dien, is julle a geroep 
tot die werk;

4 Want kyk, die a veld is alreeds 
wit vir die b oes; en kyk, hy wat sy 
sekel insteek met sy mag, hy c gaar 
op sodat hy nie vergaan nie, maar 
bring heil vir sy siel.

5 En a geloof, b hoop, c naaste-
liefde en d liefde, met ’n e oog enkel 
gerig op die f heerlikheid van God, 
kwalifiseer hom vir die werk.

6 Onthou geloof, a deug, kennis, 
selfbeheersing, b geduld, broeder-
liefde, godsvrug, naasteliefde, 
c ootmoed, d ywer.

7 a Vra, en julle sal ontvang; klop 
en dit sal vir julle oopgemaak 
word. Amen.
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het; en jy het geen b mag oor hulle 
nie tensy Ek dit aan jou gee.

4 En jy het ’n gawe om die plate  
te vertaal; en dit is die eerste gawe 
wat Ek aan jou geskenk het; en Ek 
het jou gebied dat jy op geen ander 
gawe aanspraak moet maak tot-
dat my doeleindes hierin vervul is 
nie, want Ek sal aan jou geen an-
der gawe gee tot dit voltooi is nie.

5 Voorwaar, Ek sê vir jou, dat el-
lende sal kom oor die inwoners 
van die aarde as hulle a nie sal ag 
slaan op my woorde nie;

6 Want hierna sal jy a geordineer 
word en uitgaan en my b woorde 
spreek tot die kinders van mense.

7 Kyk, as hulle nie my woorde 
wil a glo nie, sou hulle jou nie glo 
nie, my dienskneg Joseph, al sou 
dit moontlik wees dat jy hulle al 
hierdie dinge sou wys wat Ek aan 
jou toevertrou het.

8 O, hierdie a ongelowige en 
b hardnekkige geslag—my toorn 
is ontvlam teen hulle.

9 Kyk, voorwaar Ek sê vir jou, 
Ek het daardie dinge a teruggehou 
wat Ek aan jou toevertrou het, my 
dienskneg Joseph, vir ’n wyse 
doel in My, en dit sal bekendge-
maak word aan toe komstige ge-
slagte;

10 Maar hierdie geslag sal my 
woord ontvang deur jou;

11 En aanvullend tot jou getuie-
nis, die a getuienis van drie van 
my diensknegte, wat Ek sal roep 
en ordineer, aan wie Ek hierdie 
dinge sal wys, en hulle sal uitgaan 
met my woorde wat gegee word 
deur jou.

12 Ja, hulle sal vir seker weet dat 
hierdie dinge waar is, want van-
uit die hemel sal Ek dit verklaar 
aan hulle.

13 Ek sal aan hulle krag gee dat 
hulle mag kyk en hierdie dinge 
beskou soos hulle is;

14 En aan a niemand anders sal 
Ek hierdie krag gee, om hierdie 
selfde getuienis te ontvang on-
der hierdie geslag nie, in hier-
die die begin van die opkoms 
en verskyning van my b kerk uit 
die wildernis—mooi soos die 
c maan, en helder soos die son, 
en verskriklik soos ’n leër met  
baniere.

15 En die getuienis van drie 
a getuies sal Ek uitstuur van my 
woord.

16 En kyk, wie ook al in my 
woorde a glo, hulle sal Ek b be-
soek met die c openbaring van my 
d Gees; en hulle sal e gebore word 

 3 b 2 Ne. 3:11.
 5 a Jer. 26:4–5;  

Alma 5:37–38;  
L&V 1:14.

 6 a L&V 20:2–3.  
gs Ordineer, 
Ordinering.

  b 2 Ne. 29:7.
 7 a Lk. 16:27–31;  

L&V 63:7–12.
 8 a gs Ongeloof.
  b Morm. 8:33.  

gs Hoogmoed.
 9 a Alma 37:18.
 11 a 2 Ne. 27:12;  

Ether 5:3–4;  
L&V 17:1–5.

 14 a 2 Ne. 27:13.
  b gs Herstelling van die 

Evangelie;  
Kerk van Jesus 
Christus.

  c L&V 105:31; 109:73.
 15 a L&V 17.  

gs Getuies van die 
Boek van Mormon.

 16 a Ether 4:11.
  b 1 Ne. 2:16.
  c L&V 8:1–3.
  d gs Heilige Gees.
  e gs Doop;  

Gawe van die Heilige 
Gees;  
Wedergebore, 
Gebore uit God.
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uit My, naamlik uit water en uit 
die Gees—

17 En julle moet nog ’n rukkie 
wag, want julle is nog nie a ge-
ordineer nie—

18 En hulle getuienis sal ook uit-
gaan tot die a veroordeling van 
hierdie geslag as hulle hul harte 
verhard teen hulle;

19 Want ’n verwoestende a gésel 
sal uitgaan onder die inwoners 
van die aarde en sal voortduur 
om uitgestort te word van tyd tot 
tyd, as hulle b nie bekeer nie, tot-
dat die aarde c leeg is, en die in-
woners daarvan verteer word en 
heeltemal vernietig word deur 
die ligglans van my d koms.

20 Kyk, Ek vertel jou hierdie 
dinge, net soos Ek ook die volk 
a vertel het van die vernietiging 
van Jerusalem; en my b woord sal 
bewaarheid word in hierdie tyd 
soos dit tot dusver bewaarheid is.

21 En nou gebied Ek jou, my 
dienskneg Joseph, om te bekeer 
en meer opreg te wandel voor My, 
en nie meer toe te gee aan die oor-
redinge van mense nie.

22 En dat jy standvastig sal 
wees om die gebooie te a onder-
hou waarmee Ek jou gebied het; 
en as jy dit doen, kyk Ek gee jou 
die ewige lewe, selfs al sou jy b ge-
dood word.

23 En nou weer spreek Ek tot 
jou, my dienskneg Joseph, aan-
gaande die a man wat die getuienis 
begeer—

24 Kyk, Ek sê vir hom, hy verhef 
homself en verootmoedig hom-
self nie genoegsaam voor My 
nie; maar as hy sal neerbuig voor 
My, en homself verootmoedig in 
magtige gebed en geloof, in die 
opregtheid van sy hart, dan sal 
Ek aan hom ’n a blik gee van die 
dinge wat hy begeer om te sien.

25 En dan sal hy vir die mense 
van hierdie geslag sê: Kyk, ek het 
die dinge gesien wat die Here ge-
wys het aan Joseph Smith, Jr., en 
ek a weet vir seker dat hulle waar 
is, want ek het hulle gesien, want 
hulle is aan my gewys deur die 
krag van God en nie van die mens 
nie.

26 En Ek die Here gebied hom, 
my dienskneg Martin Harris, dat 
hy niks meer sal sê vir hulle aan-
gaande hierdie dinge nie, be-
halwe dat hy sal sê: Ek het hulle 
gesien, en dat hulle aan my gewys 
is deur die krag van God; en dit is 
die woorde wat hy sal sê.

27 Maar as hy dit ontken sal 
hy die verbond verbreek wat hy 
vroeër met My gesluit het, en kyk, 
hy word veroordeel.

28 En nou, tensy hy homself 

 17 a gs Gesag;  
Ordineer, Ordinering.

 18 a 1 Ne. 14:7;  
L&V 20:13–15.

 19 a L&V 29:8; 35:11;  
43:17–27.  
gs Laaste Dae;  
Tekens van die Tye.

  b gs Bekeer, Bekering.

  c Jes. 24:1, 5–6.
  d Jes. 66:15–16;  

L&V 133:41.  
gs Tweede Koms 
van Jesus Christus.

 20 a 1 Ne. 1:18;  
2 Ne. 25:9.

  b L&V 1:38.
 22 a gs Gehoorsaam, 

Gehoorsaamheid.
  b Alma 60:13;  

L&V 6:30; 135.
 23 a L&V 5:1.
 24 a Sien “Die Getuienis 

van Drie Getuies” in 
die voorwerk van die 
Boek van Mormon.

 25 a Ether 5:3.
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 33 a L&V 10:6; 38:13, 28.
 34 a 1 Ne. 3:7.
 35 a Ex. 15:26;  

L&V 11:20.
  b Joh. 6:39–40;  

1 Thes. 4:17;  

3 Ne. 15:1;  
L&V 9:14; 17:8; 
75:16, 22.

verootmoedig en aan My die dinge  
beken wat hy gedoen het wat ver-
keerd is, en met My ’n verbond  
gesluit dat hy my gebooie sal on- 
derhou, en geloof beoefen in My, 
kyk, Ek sê vir hom, hy sal geen 
sodanige besigtiging hê nie, want 
Ek sal geen besigtiging aan hom 
gee van die dinge waarvan Ek ge-
spreek het nie.

29 En as dit die geval is, gebied 
Ek jou, my dienskneg Joseph, dat 
jy vir hom sal sê, dat hy niks meer 
sal doen nie, nóg My meer hinder 
aangaande hierdie saak.

30 En as dit die geval is, kyk, Ek 
sê vir jou Joseph, wanneer jy nog 
’n paar bladsye vertaal het, sal jy 
ophou vir ’n tydperk, en wel tot 
Ek jou weer gebied; dan mag jy 
weer vertaal.

31 En tensy jy dit doen, kyk, jy 
sal nie meer ’n gawe hê nie, en 

Ek sal die dinge wegneem wat Ek 
aan jou toevertrou het.

32 En nou, omdat Ek voorsien 
wat lê en wag om jou te vernietig, 
ja, Ek voorsien dat as my diens-
kneg Martin Harris homself nie 
verootmoedig en ’n getuienis 
deur my hand ontvang nie, dat 
hy in oortreding sal verval;

33 En daar is vele wat lê en wag 
om jou te a vernietig vanaf die aan-
gesig van die aarde; en om hier-
die rede, dat jou dae verleng mag 
word, het Ek aan jou hierdie ge-
booie gegee.

34 Ja, om hierdie rede het Ek 
gesê: Stop, en staan stil tot Ek jou 
gebied, en Ek sal ’n weg a voorbe-
rei waardeur jy die ding mag uit-
voer wat Ek jou gebied het.

35 En as jy a getrou is om my ge-
booie te onderhou, sal jy b verhef 
word op die laaste dag. Amen.

AFDELING 6
Openbaring gegee aan Joseph Smith die Profeet en Oliver Cowdery, te 
Harmony, Pennsilvanië, April 1829. Oliver Cowdery het sy werk as 
skrywer begin met die vertaling van die Boek van Mormon, 7 April 
1829. Hy het alreeds ’n goddelike openbaring ontvang van die waar
heid van die Profeet se getuienis aangaande die plate waarop die Boek 
van Mormon kroniek gegraveer was. Die Profeet het by die Here deur 
die Urim en Tummim navraag gedoen en hierdie antwoord ontvang.

1–6, Arbeiders in die Here se veld 
verkry heil; 7–13, Daar is geen 
groter gawe as die gawe van heil 
nie; 14–27, ’n Getuienis van die 

waarheid kom deur die krag van die 
Gees; 28–37, Sien op na Christus, 
en doen voortdurend goed.
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’n Groot en a wonderbaarlike 
werk is aan die kom onder die 
kinders van mense.

2 Kyk, Ek is God; gee gehoor 
aan my a woord, wat lewend en 
kragtig is, b skerper as ’n twee-
snydende swaard, om van me-
kaar te skei beide gewrigte en 
murg; daarom gee gehoor aan 
my woord.

3 Kyk, die a veld is wit, gereed 
vir die oes; daarom, wie ook al be-
geer om te oes, laat hom sy sekel 
insteek met sy mag, en oes terwyl 
die dag duur, dat hy mag opgaar 
vir sy siel ewigdurende heil in die 
koninkryk van God.

4 Ja, wie ook al sy sekel wil a in-
steek en oes, hy word geroep deur 
God.

5 Daarom, as julle My a vra, sal 
julle ontvang; as julle klop sal dit 
vir julle oopgemaak word.

6 Nou, omdat julle gevra het, 
kyk, Ek sê vir julle, onderhou my 
gebooie, en a soek om die saak van 
b Sion voort te bring en te vestig.

7 Moenie vir a rykdom b soek nie 
maar vir c wysheid, en kyk, die 
d verborgenhede van God sal ont-
vou word vir julle, en dan sal julle 

ryk gemaak word. Kyk, hy wat 
die e ewige lewe het is ryk.

8 Voorwaar, voorwaar, Ek sê vir 
jou, net soos jy van My begeer, so 
sal dit vir jou wees; en as jy be-
geer, sal jy die middel wees om 
veel goed te doen in hierdie ge-
slag.

9 Verkondig niks behalwe a be-
kering aan hierdie geslag nie; 
onderhou my gebooie, en help 
om my werk voort te bring, vol-
gens my gebooie, en jy sal geseën 
word.

10 Kyk, jy het ’n gawe, en ge-
seënd is jy vanweë jou gawe. 
Onthou dit is a heilig en kom van 
bo—

11 En as jy sal a vra, sal jy b ver-
borgenhede ken wat groot en 
wonderbaarlik is; daarom sal jy 
jou c gawe beoefen, sodat jy ver-
borgenhede mag uitvind, sodat jy 
vele mag bring tot ’n kennis van 
die waarheid, ja, d oortuig hulle 
van die dwaling van hul weë.

12 Moenie jou gawe bekend-
maak aan enigeen nie, behalwe 
diegene wat van jou geloof is. 
Moenie a heilige dinge ligtelik op-
neem nie.

6 1 a Jes. 29:14;  
L&V 4; 18:44.

 2 a Hebr. 4:12;  
Openb. 1:16;  
L&V 27:1.

  b Hel. 3:29; L&V 33:1.
 3 a Joh. 4:35;  

L&V 31:4; 33:3; 101:64.
 4 a Openb. 14:15–19;  

Alma 26:5;  
L&V 11:3–4, 27.

 5 a Matt. 7:7–8.
 6 a 1 Ne. 13:37.
  b gs Sion.

 7 a 1 Kon. 3:10–13;  
Matt. 19:23;  
Jakob 2:18–19.  
gs Rykdom;  
Wêreldsheid.

  b Alma 39:14;  
L&V 68:31.

  c gs Wysheid.
  d L&V 42:61, 65.  

gs Verborgenhede 
van God.

  e L&V 14:7.
 9 a Alma 29:9;  

L&V 15:6;  

18:14–15; 34:6.  
gs Bekeer, Bekering;  
Sendingwerk.

 10 a L&V 63:64.
 11 a L&V 102:23;  

JS—G 1:18, 26.
  b Matt. 11:25; 13:10–11;  

Alma 12:9.
  c gs Gawe;  

Gawes van die Gees.
  d Jak. 5:20;  

Alma 62:45;  
L&V 18:44.

 12 a Matt. 7:6.
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13 As jy wil goeddoen, ja, en a ge-
trou b bly tot die c einde, sal jy ge-
red word in die koninkryk van 
God, wat die grootste van al die 
gawes van God is; want daar is 
geen groter gawe as die gawe van 
d heil nie.

14 Voorwaar, voorwaar, Ek sê 
vir jou, geseënd is jy vanweë dit 
wat jy gedoen het; want jy het My 
a gevra, en kyk, so dikwels as wat 
jy gevra het, het jy onderrig ont-
vang van my Gees. As dit nie so 
was nie, sou jy nie tot die plek ge-
kom het waar jy op hierdie tyd-
stip is nie.

15 Kyk, jy weet dat jy My gevra 
het en Ek het jou a verstand verlig; 
en nou vertel Ek jou hierdie dinge 
sodat jy mag weet dat jy verlig is 
deur die Gees van waarheid;

16 Ja, Ek vertel jou, dat jy mag 
weet daar niemand anders is be-
halwe God wat jou gedagtes en 
die voornemens van jou a hart 
b ken nie.

17 Ek vertel jou hierdie dinge 
as ’n getuienis aan jou—dat die 
woorde of die werk wat jy besig 
is om te skryf, a waar is.

18 Daarom, wees a ywerig; b on-
dersteun my dienskneg Joseph 
getrou, in welke moeilike omstan-

dighede hy mag wees vir die ont-
halwe van die woord.

19 Vermaan hom oor sy foute, 
en ontvang ook vermaning van 
hom. Wees geduldig; wees ern-
stig; wees matig; beoefen geduld, 
geloof, hoop en naasteliefde.

20 Kyk, jy is Oliver, en Ek het 
met jou gespreek vanweë jou be-
geertes; daarom, a bewaar hierdie 
woorde in jou hart. Wees getrou 
en ywerig om die gebooie van 
God te onderhou, en Ek sal jou 
omvou in die arms van my liefde.

21 Kyk, Ek is Jesus Christus, die 
a Seun van God. Ek is Hy wat na 
my b eie gekom het, en my eie het 
My nie ontvang nie. Ek is die c lig 
wat skyn in die d duisternis, en die 
duisternis begryp dit nie.

22 Voorwaar, voorwaar, Ek sê 
vir jou, as jy ’n verdere getuienis 
begeer, laat jou gedagtes gaan na 
die nag toe jy tot My geroep het in 
jou hart, sodat jy mag a weet aan-
gaande die waarheid van hierdie 
dinge.

23 Het Ek nie a vrede tot jou ver-
stand gespreek oor die saak nie? 
Watter groter b getuienis kan jy hê 
as van God?

24 En nou, kyk, jy het ’n getuie-
nis ontvang; want as Ek vir jou 

 13 a Mosia 2:41;  
Ether 4:19;  
L&V 51:19; 63:47.

  b 1 Ne. 15:24.
  c gs Volhard.
  d gs Heil.
 14 a gs Gebed.
 15 a gs Verstand.
 16 a 1 Kon. 8:39.
  b 1 Kron. 28:9;  

Matt. 12:25;  
Hebr. 4:12;  

Mosia 24:12;  
3 Ne. 28:6.  
gs Alwetend.

 17 a L&V 18:2.
 18 a gs Ywer.
  b L&V 124:95–96.
 20 a Ether 3:21;  

L&V 84:85.
 21 a gs Jesus Christus.
  b Joh. 1:10–12;  

Hand. 3:13–17;  
3 Ne. 9:16;  

L&V 45:8.
  c Joh. 1:5;  

L&V 10:58.  
gs Lig, Lig van 
Christus.

  d gs Duisternis, 
Geestelike.

 22 a gs Onderskeiding, 
Gawe van.

 23 a gs Vrede.
  b 1 Joh. 5:9;  

L&V 18:2.
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 25 a Mosia 8:13;  
L&V 5:4; 9:1–5, 10.

 26 a L&V 8:1; 9:2.  
gs Skrifture—Skrifture 
wat geprofeteer is om 
te voorskyn te kom.

  b gs Boos, Boosheid.
 27 a L&V 35:20.
 28 a Deut. 19:15;  

2 Kor. 13:1;  
2 Ne. 27:12–14;  
L&V 128:3.

 30 a L&V 5:22; 135.  
gs Martelaar, 
Martelaarskap.

  b Openb. 3:21.
  c gs Heerlikheid.
 31 a 3 Ne. 16:10–14;  

L&V 20:8–15.
  b gs Getuienis.
 32 a Matt. 18:19–20.  

gs Eenheid.
  b L&V 29:5; 38:7.
 33 a gs Moed, Moedig.

  b Gal. 6:7–8;  
Mosia 7:30–31;  
Alma 9:28; L&V 1:10.

 34 a Ps. 71:3;  
Matt. 7:24–25;  
1 Kor. 10:1–4;  
Hel. 5:12;  
L&V 10:69;  
18:4, 17; 33:13;  
Moses 7:53.  
gs Rots.

 35 a Joh. 8:3–11.

dinge vertel het wat geen mens 
weet nie, het jy nie ’n getuienis 
ontvang nie?

25 En kyk, Ek gee aan jou ’n 
gawe, as jy van My begeer, om te 
a vertaal, net soos my dienskneg 
Joseph.

26 Voorwaar, voorwaar, Ek sê 
vir jou, dat daar a kronieke is wat 
veel bevat van my evangelie, wat 
teruggehou is vanweë die b boos-
heid van die mense;

27 En nou Ek gebied jou, dat 
as jy goeie begeertes het—’n be-
geerte om skatte vir jouself weg 
te lê in die hemel—dan sal jy help 
om aan die lig te bring, met jou 
gawe, daardie gedeeltes van my 
a skrifture wat verborge was van-
weë ongeregtigheid.

28 En nou, kyk, Ek gee aan jou, 
en ook aan my dienskneg Joseph, 
die sleutels van hierdie gawe, wat 
hierdie bediening aan die lig sal 
bring; en in die mond van twee of 
drie a getuies sal elke woord ge-
vestig word.

29 Voorwaar, voorwaar, Ek sê 
vir julle, as hulle my woorde ver-
werp, en hierdie gedeelte van my 
evangelie en bediening, geseënd 
is julle, want hulle kan niks meer 
doen aan julle as aan My nie.

30 En selfs al a doen hulle aan 
julle net soos hulle aan My ge-
doen het, geseënd is julle, want  
julle sal met My b woon in c heer-
likheid.

31 Maar as hulle nie my woorde 
a verwerp nie, wat gevestig sal 
word deur die b getuienis wat ge-
gee sal word, geseënd is hulle, 
en dan sal julle vreugde hê in die 
vrug van julle arbeid.

32 Voorwaar, voorwaar, Ek sê 
vir julle, soos Ek vir my dissi-
pels gesê het, waar twee of drie 
a byeen is in my Naam, rakende 
een ding, kyk, daar sal Ek wees 
in hulle b midde—net so is Ek in 
julle midde.

33 a Vrees nie om goed te doen 
nie, my seuns, want wat julle b saai, 
dit sal julle ook maai; daarom, as 
julle goed saai, sal julle ook die 
goeie maai vir jul loon.

34 Daarom, vrees nie, klein 
kuddetjie; doen goed; laat die 
aarde en die hel saamspan teen 
julle, want as julle gebou is op 
my a rots, kan hulle nie oorwin 
nie.

35 Kyk, Ek veroordeel jou nie; 
gaan heen en a sondig nie meer 
nie; doen die werk met erns wat 
Ek jou gebied het.

LEER EN VERBONDE 6:25–35 14



1–3, Johannes die Geliefde sal lewe 
tot die Here kom; 4–8, Petrus, Ja
kobus en Johannes hou die sleutels 
van die evangelie.

En die Here het vir my gesê: a Jo-
hannes, my geliefde, wat b begeer 
jy? Want as jy vra wat jy wil, sal 
dit aan jou gegee word.

2 En ek het vir Hom gesê: Here, 
gee aan my mag oor die a dood, 
sodat ek mag lewe en siele na U 
bring.

3 En die Here het vir my gesê: 
Voorwaar, voorwaar, Ek sê vir 
jou, omdat jy dit begeer, sal jy 
a vertoef tot Ek kom in my b heer-
likheid, en sal c profeteer voor na-
sies, stamme, tale en volke.

4 En om hierdie rede het die 
Here vir Petrus gesê: As Ek wil 
hê dat hy vertoef totdat Ek kom, 
wat gaan dit jou aan? Want hy het 
van my begeer dat hy siele na my 
mag bring, maar jy het begeer dat 
jy spoedig na My in my a konink-
ryk kom.

5 Ek sê vir jou, Petrus, dit was ’n 
goeie begeerte; maar my geliefde 
het begeer dat hy meer mag doen, 
of ’n nóg groter werk onder mense 
as wat hy voorheen gedoen het.

6 Ja, hy het ’n groter werk on-
derneem; daarom sal Ek hom 
maak soos ’n vlammende vuur 
en ’n a bedienende engel; hy sal 
diegene dien wat heil sal b beërwe 
wat op die c aarde woon.

 36 a Jes. 45:22;  
L&V 43:34.

 37 a gs Jesus Christus—
Nadoodse verskynings 
van Christus.

  b gs Kruisiging.
  c gs Koninkryk van 

God of Koninkryk 
van die Hemel.

  d Matt. 5:3, 10;  

3 Ne. 12:3, 10.
7 1 a gs Johannes, Seun 

van Sebedéüs.
  b 3 Ne. 28:1–10.
 2 a Lk. 9:27.  

gs Dood, Fisiese.
 3 a Joh. 21:20–23.  

gs Getransfigureerde 
Wesens.

  b gs Heerlikheid;  

Tweede Koms van 
Jesus Christus.

  c Openb. 10:11.
 4 a gs Koninkryk van 

God of Koninkryk 
van die Hemel.

 6 a L&V 130:5.
  b L&V 76:86–88.
  c Joh. 10:8–11;  

L&V 77:14.

AFDELING 7
Openbaring gegee aan Joseph Smith die Profeet en Oliver Cowdery, 
te Harmony, Pennsilvanië, April 1829, toe hulle navraag gedoen het 
deur die Urim en Tummim of Johannes, die geliefde dissipel, vertoef 
het in die vlees of gesterf het. Die openbaring is ’n vertaalde weer
gawe van die kroniek gemaak op perkament deur Johannes en deur 
hom versteek.

36 a Sien op na My in elke ge-
dagte; twyfel nie, vrees nie.

37 a Beskou die wonde wat my  
sy deurboor het, en ook die merke  

van die b spykers in my hande en 
voete; wees getrou, onderhou my 
gebooie, en julle sal die c konink-
ryk van die hemel d beërwe. Amen.
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1–5, Openbaring kom deur die mag 
van die Heilige Gees; 6–12, Kennis 
van die verborgenhede van God en 
die krag om antieke kronieke te ver
taal kom deur geloof.

a Oliver Cowdery, voorwaar, 
voorwaar, Ek sê vir jou dat so-
waar as die Here leef, wat jou God 
en jou Verlosser is, net so seker-
lik sal jy ’n b kennis ontvang van 
watter dinge jy ook al sal c vra in 
geloof, met ’n eerlike hart, en glo 
dat jy ’n kennis sal ontvang aan-
gaande die graverings van ou 
d kronieke, wat antiek is, wat daar-
die gedeeltes bevat van my skrif-
ture waarvan gespreek is deur die 
e openbaring van my Gees.

2 Ja, kyk, Ek sal vir jou a sê in jou 

verstand en in jou b hart deur die 
c Heilige Gees, wat oor jou sal kom 
en wat in jou hart sal woon.

3 Nou, kyk, dit is die gees van 
openbaring; kyk, dit is die gees 
waardeur Moses die kinders van 
Israel deur die a Rooi See op droë 
grond gebring het.

4 Daarom, dit is jou gawe; ge-
bruik dit, en geseënd is jy, want 
dit sal jou red uit die hande van 
jou vyande, terwyl, as dit nie so 
was nie, hulle jou sou doodmaak 
en jou siel tot vernietiging bring.

5 O, onthou hierdie a woorde, en 
onderhou my gebooie. Onthou, 
dit is jou gawe.

6 Nou, dit is nie jou enigste 
gawe nie; want jy het ’n ander 
gawe, wat die gawe is van Aäron, 

 7 a Matt. 16:19;  
Hand. 15:7;  
JS—G 1:72.  
gs Sleutels van die 
Priesterskap.

 8 a gs Vreugde.
8 1 a JS—G 1:66.  

gs Cowdery, Oliver.

  b gs Kennis.
  c gs Gebed.
  d L&V 6:26–27; 9:2.
  e L&V 5:16.
 2 a L&V 9:7–9.  

gs Openbaring.
  b gs Hart.
  c gs Heilige Gees.

 3 a Ex. 14:13–22;  
Deut. 11:4;  
1 Ne. 4:2;  
Mosia 7:19.  
gs Rooi See.

 5 a Deut. 11:18–19.

AFDELING 8
Openbaring gegee deur Joseph Smith die Profeet aan Oliver Cow
dery, te Harmony, Pennsilvanië, April 1829. In die loop van die ver
taling van die Boek van Mormon het Oliver, wat voortgegaan het 
om te dien as skrywer, en geskryf het wat die Profeet gedikteer het, 
begeer om begiftig te word met die gawe van vertaling. Die Here het 
gehoor gegee aan sy smeking deur hierdie openbaring te gee.

7 En Ek sal jou aanstel om hom 
te dien en vir jou broer Jakobus; 
en aan julle drie sal Ek hierdie 
krag gee en die a sleutels van hier-
die bediening totdat Ek kom.

8 Voorwaar Ek sê vir julle, julle 
sal albei ontvang volgens julle be-
geertes, want julle albei a verbly 
julle in dit wat julle begeer het.
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 10 a gs Geloof, Glo.
  b L&V 88:63–65.
 11 a L&V 9:1, 10.
9 1 a L&V 8:1, 11.
  b JS—G 1:67.
 2 a ’n Indirekte verwysing 

na bykomende ver-
talingsbedrywig-
hede, insluitende die 
Joseph Smith-vertaling 
van die Bybel en die 
Boek van Abraham, 

waartydens Oliver 
 Cowdery gehelp het as 
’n skrywer.  
gs Joseph Smith 
Vertaling (jsv).

  b L&V 6:26; 8:1.

kyk, dit het vele dinge aan jou be-
kendgemaak.

7 Kyk, daar is geen ander krag, 
behalwe die krag van God, wat 
kan veroorsaak dat hierdie gawe 
van Aäron met jou is nie.

8 Daarom, twyfel nie, want dit 
is die gawe van God; en jy sal dit 
in jou hande hou, en wonderbaar-
like werke doen; en geen krag sal 
dit kan wegneem uit jou hande 
nie, want dit is die werk van God.

9 En, daarom, wat jy ook al My 
sal vra om op daardie wyse vir jou 
te vertel, dit sal Ek aan jou gee, en 
jy sal kennis hê daaromtrent.

10 Onthou dat sonder a geloof 
kan jy niks doen nie; daarom, vra 
in geloof. Behandel hierdie dinge 
nie ligtelik nie; moenie b vra vir dit 
wat jy nie behoort te vra nie.

11 Vra dat jy die verborgenhede 
van God mag ken, en dat jy mag 
a vertaal en kennis ontvang van 
al daardie antieke kronieke wat 
versteek is, wat heilig is; en vol-
gens jou geloof sal dit aan jou ge-
doen word.

12 Kyk, dit is Ek wat dit ge-
spreek het; en Ek is dieselfde wat 
met jou gespreek het van die be-
gin af. Amen.

AFDELING 9
Openbaring gegee deur Joseph Smith die Profeet aan Oliver Cow
dery, te Harmony, Pennsilvanië, April 1829. Oliver word vermaan 
om geduldig te wees en word aangespoor om tevrede te wees om, vir 
die huidige, te skryf wat die vertaler dikteer, eerder as om te probeer 
om te vertaal.

1–6, Ander antieke kronieke moet 
nog vertaal word; 7–14, Die Boek 
van Mormon word vertaal deur stu
die en deur geestelike bevestiging.

Kyk, Ek sê vir jou, my seun, dat 
omdat jy nie a vertaal het ooreen-
komstig dit wat jy van My begeer 
het nie, en weer begin het om te 
b skryf vir my dienskneg, Joseph 
Smith, Jr., daarom wil Ek dat jy 

moet voortgaan totdat jy hierdie 
kroniek voltooi het, wat Ek toe-
vertrou het aan hom.

2 En dan, kyk, Ek het a ander 
b kronieke, waarvoor Ek jou krag 
sal gee dat jy mag help om te ver-
taal.

3 Wees geduldig, my seun, want 
dit is wysheid in My, en dit is nie 
raadsaam dat jy op die huidige 
tydstip moet vertaal nie.
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AFDELING 10
Openbaring gegee aan Joseph Smith die Profeet, te Harmony, Pennsil
vanië, waarskynlik omstreeks April 1829, alhoewel gedeeltes moont
lik so vroeg as die somer van 1828 ontvang is. Hierin stel die Here 
Joseph in kennis van die veranderings wat aangebring is deur bose 
mense aan die 116 manuskripbladsye van die vertaling van die boek 
van Lehi, in die Boek van Mormon. Hierdie manuskripbladsye het 
verlore gegaan uit die besit van Martin Harris aan wie die bladsye 

4 Kyk, die werk wat jy geroep is 
om te doen is om te skryf vir my 
dienskneg Joseph.

5 En, kyk, dit is omdat jy nie 
aangehou het soos jy begin het 
nie, toe jy begin vertaal het, dat 
Ek hierdie voorreg weggeneem 
het van jou.

6 Moenie a murmureer nie, my 
seun, want dit is wysheid in My 
dat Ek jou behandel het op hier-
die wyse.

7 Kyk, jy het nie verstaan nie; jy 
het veronderstel dat Ek dit aan 
jou sou gee, toe jy nie nagedink 
het nie, behalwe om My te vra.

8 Maar, kyk, Ek sê vir jou, dat jy 
dit moet a oordink in jou verstand; 
dan moet jy My b vra of dit reg is, 
en as dit reg is, sal Ek jou c boesem 
laat d brand in jou; daarom sal jy 
e voel dat dit reg is.

9 Maar as dit nie reg is nie, sal jy 
geen sulke gevoelens hê nie, maar 
jy sal ’n a verwarring van denke hê 
wat jou die ding sal laat vergeet 

wat verkeerd is; daarom, jy kan 
nie dit skryf wat heilig is nie tensy 
dit jou gegee word van My.

10 Nou, as jy dit geweet het kon 
jy a vertaal het; nietemin, dit is nie 
raadsaam dat jy nou moet vertaal 
nie.

11 Kyk, dit was raadsaam toe jy 
begin het, maar jy a was bevrees; 
en die tyd is verby, en dit is nie 
nou raadsaam nie;

12 Want, sien jy nie dat Ek ge-
noegsame krag aan my dienskneg 
a Joseph gegee het, waardeur dit 
opgemaak is? En Ek het geeneen 
van julle veroordeel nie.

13 Doen hierdie ding wat Ek jou 
gebied het, en jy sal voorspoedig 
wees. Wees getrou, en gee nie toe 
aan enige a versoeking nie.

14 Staan vas in die a werk waar-
toe Ek jou b geroep het, en ’n haar 
van jou hoof sal nie verlore gaan 
nie, en jy sal c verhef word op die 
laaste dag. Amen.

 6 a gs Murmureer.
 8 a gs Peins.
  b gs Gebed.
  c Lk. 24:32.
  d gs Getuienis;  

Inspirasie, Inspireer.

  e L&V 8:2–3.
 9 a L&V 10:2.
 10 a L&V 8:11.
 11 a gs Vrees.
 12 a L&V 18:8.
 13 a gs Versoek, 

Versoeking.
 14 a 1 Kor. 16:13.
  b gs Roep, Geroepe 

van God, Roeping.
  c Alma 13:29;  

L&V 17:8.
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10 1 a gs Urim en Tummim.
  b L&V 3:1–15.
 2 a gs Verstand.
 3 a L&V 3:10.
 4 a Mosia 4:27.

  b Ex. 18:13–26.
  c Matt. 10:22.  

gs Ywer.
 5 a 3 Ne. 18:15–21.  

gs Gebed.

 6 a L&V 5:32–33; 38:13.
  b L&V 5:1–2.
 10 a gs Duiwel.

tydelik toevertrou was. (Sien die opskrif van afdeling 3). Die bose plan  
was om te wag op die verwagte hervertaling van die stof wat gedek 
is deur die gesteelde bladsye en om dan die vertaler in diskrediet te 
bring deur die teenstrydighede wat deur die veranderings te weeg
gebring is, uit te wys. Dat hierdie bose doel deur die bose een bedink 
was en bekend was aan die Here selfs terwyl Mormon, die antieke 
Nefitiese geskiedskrywer, besig was om sy verkorting te maak van 
die versamelde plate, word getoon in die Boek van Mormon (sien 
Woorde van Mormon 1:3–7).

1–26, Satan spoor bose mense aan 
om die Here se werk teen te staan; 
27–33, Hy poog om die siele van 
mense te vernietig; 34–52, Die 
evangelie moet gaan aan die Lama
niete en alle nasies deur die Boek 
van Mormon; 53–63, Die Here sal 
sy Kerk en sy evangelie vestig on
der alle mense; 64–70, Hy sal die 
bekeerdes bymekaarmaak in sy Kerk 
en sal die gehoorsames red.

Nou, kyk, Ek sê vir jou, omdat 
jy daardie geskrifte oorhandig 
het waaroor jy mag gegee is om 
te vertaal deur middel van die 
a Urim en Tummim, in die hande 
van ’n b bose man, het jy hulle ver-
loor.

2 En jy het ook jou gawe terself-
dertyd verloor, en jou a verstand 
het duister geword.

3 Nietemin, dit is nou weer a her-
stel aan jou; daarom, sien toe dat 
jy getrou bly en voortgaan met die 
voltooiing van die res van die werk 
van vertaling soos jy begin het.

4 Moenie a vinniger hardloop of 

meer arbei as wat jy b krag het en 
middele verskaf is om jou in staat 
te stel om te vertaal nie; maar 
wees c ywerig tot die einde.

5 a Bid altyd, sodat jy oorwinnaar 
mag wees; ja, dat jy Satan mag 
oorwin, en sodat jy die hande van 
die diensknegte van Satan mag 
ontvlug wat sy werk steun.

6 Kyk, hulle het probeer om jou 
te a vernietig; ja, selfs die b man op 
wie jy vertrou het, het probeer om 
jou te vernietig.

7 En om hierdie rede het Ek gesê 
dat hy ’n bose man is, want hy 
het probeer om dié dinge weg 
te neem waarmee jy toevertrou 
is; en hy het ook probeer om jou 
gawe te vernietig.

8 En omdat jy die geskrifte oor-
handig het in sy hande, kyk, bose 
mense het hulle van jou geneem.

9 Daarom, jy het hulle oorhan-
dig, ja, dit wat heilig was, aan 
boosheid.

10 En, kyk, a Satan het dit geplaas 
in hulle harte om die woorde te 
verander wat jy laat skryf het, 
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of wat jy vertaal het, wat uit jou 
hande gegaan het.

11 En kyk, Ek sê vir jou, omdat 
hulle die woorde verander het, 
verskil hulle van dit wat jy ver-
taal en laat skryf het.

12 En, op hierdie wyse, het die 
duiwel probeer om ’n geslepe 
plan te smee, sodat hy die werk 
mag vernietig.

13 Want hy het dit in hulle harte 
geplaas om dit te doen, sodat deur 
te lieg hulle mag sê dat hulle jou 
a betrap het in die woorde wat jy 
voorgegee het om te vertaal.

14 Voorwaar, Ek sê vir jou, dat 
Ek nie sal toelaat dat Satan sy 
bose voorneme bereik in hierdie 
ding nie.

15 Want kyk, hy het dit geplaas 
in hulle harte om jou te kry om 
die Here jou God te versoek, deur 
te vra om dit oor te vertaal.

16 En dan, kyk, hulle sê en dink 
in hulle harte—Ons sal sien of 
God hom krag gegee het om te 
vertaal; indien wel, sal Hy hom 
ook weer krag gee.

17 En as God hom weer krag gee, 
of as hy weer vertaal, of met ander 
woorde, as hy dieselfde woorde 
voortbring, kyk, ons het hulle by 
ons, en ons het hulle verander.

18 Daarom sal hulle nie ooreen-
stem nie, en ons sal sê dat hy ge-
lieg het in sy woorde, en dat hy 

geen gawe het nie, en dat hy geen 
krag het nie.

19 Daarom sal ons hom vernie-
tig, en ook die werk; en ons sal dit 
doen sodat ons nie beskaamd mag 
wees aan die einde nie, en dat ons 
die glorie van die wêreld mag kry.

20 Voorwaar, voorwaar, Ek sê 
vir julle, dat Satan ’n groot hou-
vas het op hulle harte; hy a spoor 
hulle aan tot b ongeregtigheid teen 
dit wat goed is.

21 En hulle harte is a korrup, en 
vol b boosheid en gruwels; en hulle 
het die duisternis c lief d eerder as 
die lig, want hulle e dade is boos; 
daarom sal hulle My nie vra nie.

22 a Satan spoor hulle aan, sodat 
hy hulle siele mag b lei na vernie-
tiging.

23 En so het hy ’n geslepe plan 
gesmee, dinkende om die werk 
van God te vernietig; maar Ek sal 
dit van hulle hande eis, en dit sal 
omkeer tot hulle skande en ver-
oordeling op die dag van a oordeel.

24 Ja, hy spoor hulle harte aan 
tot toorn teen die werk.

25 Ja, hy sê vir hulle: Bedrieg en 
lê op loer om te vang, sodat julle 
mag vernietig; kyk, daarin is geen 
kwaad nie. En so vlei hy hulle, en 
vertel vir hulle dat dit nie sonde 
is om te a lieg sodat hulle ’n mens 
mag betrap in ’n leuen nie, sodat 
hulle hom mag vernietig.

 13 a Jer. 5:26.
 20 a 2 Ne. 28:20–22.
  b gs Sonde.
 21 a L&V 112:23–24.
  b gs Boos, Boosheid.
  c Moses 5:13–18.
  d Mosia 15:26.  

gs Duisternis, 
Geestelike.

  e Joh. 3:18–21;  
L&V 29:45.

 22 a 2 Ne. 2:17–18.
  b gs Versoek, 

Versoeking.

 23 a Hel. 8:25;  
L&V 121:23–25.

 25 a 2 Ne. 2:18; 28:8–9;  
Alma 10:17;  
Moses 4:4.  
gs Lieg.
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26 En so vlei hy hulle, en a lei 
hulle verder totdat hy hulle siele 
aftrek tot in die b hel; en so laat hy 
hulle vang in hulle eie c strik.

27 En so gaan hy op en af, a heen 
en weer op die aarde, soekende 
om die siele van mense te b ver-
nietig.

28 Voorwaar, voorwaar, Ek sê vir 
jou, wee hom wat lieg om te a be-
drieg, want hy veronderstel dat 
’n ander lieg om te bedrieg, want 
diesulkes is nie vrygestel van die 
b geregtigheid van God nie.

29 Nou, kyk, hulle het hierdie 
woorde verander, want Satan sê 
vir hulle: Hy het julle bedrieg—
en so vlei hy hulle weg om onge-
regtigheid te pleeg, om jou te a kry 
om die Here jou God te versoek.

30 Kyk, Ek sê vir jou, dat jy nie 
weer daardie woorde sal vertaal 
wat uit jou hande gegaan het nie;

31 Want, kyk, hulle sal nie hulle 
bose voorneme bereik deur te lieg 
teen daardie woorde nie. Want, 
kyk, indien jy dieselfde woorde 
sou voortbring, sal hulle sê dat jy 
gelieg het en dat jy voorgegee het 
om te vertaal, maar dat jy jouself 
weerspreek het.

32 En, kyk, hulle sal dit bekend-
maak, en Satan sal die harte ver-
hard van die mense om hulle 
harte aan te hits tot toorn teen 

jou, sodat hulle nie my woorde 
sal glo nie.

33 So dink a Satan om jou getuie-
nis te oorweldig in hierdie geslag, 
sodat die werk nie te voorskyn 
mag kom in hierdie geslag nie.

34 Maar kyk, hier is wysheid, en 
omdat Ek aan jou a wysheid toon, 
en jou gebooie gee aangaande 
hierdie dinge wat jy moet doen, 
toon dit nie aan die wêreld tot-
dat jy die werk van vertaling vol-
tooi het nie.

35 Verwonder jou nie dat Ek 
vir jou gesê het: Hier is wysheid, 
toon dit nie aan die wêreld nie—
want Ek het gesê, toon dit nie aan 
die wêreld nie, sodat jy behoue 
mag bly.

36 Kyk, Ek sê nie dat jy dit nie 
sal toon aan die regverdiges nie;

37 Nietemin, omdat jy nie altyd 
die a regverdiges kan oordeel nie, 
of omdat jy nie altyd die bose kan 
onderskei van die regverdiges 
nie, daarom sê Ek vir jou, b swyg 
tot Ek goeddink om alle dinge be-
kend te maak aan die wêreld aan-
gaande die saak.

38 En nou, voorwaar, Ek sê vir 
jou dat ’n verslag van daardie 
a dinge wat jy geskryf het, wat uit 
jou hande gegaan het, is gegra-
veer op die b plate van Nefi;

39 Ja, en jy onthou dat dit gesê 

 26 a gs Afval.
  b gs Hel.
  c Spr. 29:5–6; 1 Ne. 14:3.
 27 a Job 1:7.
  b 2 Ne. 28:19–23;  

L&V 76:28–29.
 28 a gs Bedrog, Bedrieg, 

Bedrieër.
  b Rom. 2:3.  

gs Geregtigheid.
 29 a Matt. 4:7.
 33 a gs Duiwel.
 34 a gs Wysheid.
 37 a Matt. 23:28.
  b Ex. 14:14.
 38 a In die voorwoord tot 

die eerste uitgawe 
van die Boek van 

Mormon het die 
Profeet verduidelik 
dat die materiaal 
in die verlore 116 
bladsye vertaal is van 
’n gedeelte van die 
plate genaamd die 
“Boek van Lehi.”

  b gs Plate.

LEER EN VERBONDE 10:26–3921



is in daardie geskrifte dat ’n meer 
besondere verslag gegee is van 
hierdie dinge op die plate van 
Nefi.

40 En nou, omdat die verslag 
wat gegraveer is op die plate van 
Nefi meer besonderhede bevat 
aangaande die dinge wat, in my 
wysheid, Ek tot die kennis van 
die mense in hierdie kroniek wil 
bring—

41 En nou, jy sal die graverings 
vertaal wat op die a plate van Nefi 
is, verder tot jy kom by die heers-
kappy van koning Benjamin, of 
tot jy kom by dit wat jy vertaal 
het, wat jy behou het;

42 En kyk, jy sal dit publiseer as 
die kroniek van Nefi; en so sal Ek 
diegene verneder wat my woorde 
verander het.

43 Ek sal nie toelaat dat hulle my 
werk sal vernietig nie; ja; Ek sal 
aan hulle toon dat my wysheid 
groter is as die geslepenheid van 
die duiwel.

44 Kyk, hulle het slegs ’n ge-
deelte, of ’n verkorting van die 
kroniek van Nefi.

45 Kyk, daar is vele dinge ge-
graveer op die plate van Nefi wat 
groter lig werp op my evangelie; 
daarom, dit is wysheid in My dat 
jy hierdie eerste gedeelte van die 
graverings van Nefi sal vertaal, 
en uitstuur in hierdie werk.

46 En, kyk, die res van hierdie 
a werk bevat al daardie gedeeltes 

van my b evangelie wat my hei-
lige profete, ja en ook my dissi-
pels, c begeer het in hul gebede, 
na hierdie volk moet kom.

47 En Ek het vir hulle gesê, dat 
dit a gegee sal word aan hulle vol-
gens hulle b geloof in hul gebede;

48 Ja, en dit was hulle geloof—
dat my evangelie, wat Ek aan 
hulle gegee het sodat hulle in 
hulle dae mag preek, tot hulle 
broers die a Lamaniete mag kom, 
en ook almal wat Lamaniete ge-
word het vanweë hulle twiste.

49 Nou, dit is nie al nie—hulle 
geloof in hul gebede was dat hier-
die evangelie ook bekendgemaak 
sou word, indien dit moontlik 
sou wees dat ander nasies hier-
die land sou besit;

50 En dus het hulle ’n seëning 
gelaat oor hierdie land in hul ge-
bede, sodat wie ook al sou glo in 
hierdie evangelie in hierdie land 
die ewige lewe mag hê.

51 Ja, dat dit vry mag wees vir 
almal van watter nasies, stamme, 
tale en volke, of mense hulle mag 
wees.

52 En nou, kyk, volgens hulle 
geloof in hulle gebede sal Ek hier-
die deel van my evangelie bring 
tot die kennis van my volk. Kyk, 
Ek bring dit nie om dit te ver-
nietig wat hulle ontvang het nie, 
maar om dit op te bou.

53 En om hierdie rede het Ek 
gesê: As hierdie geslag nie hulle 

 41 a WvM 1:3–7.
 46 a gs Boek van Mormon.
  b gs Evangelie.
  c Enos 1:12–18;  

Morm. 8:24–26;  
9:34–37.

 47 a 3 Ne. 5:13–15;  
L&V 3:19–20.

  b gs Geloof, Glo.
 48 a Moro. 10:1–5;  

L&V 109:65–66.
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harte verhard nie, sal Ek my kerk 
vestig onder hulle.

54 Nou, Ek sê dit nie om my 
kerk te vernietig nie, maar Ek sê 
dit om my kerk op te bou;

55 Daarom, wie ook al behoort 
aan my kerk hoef nie te a vrees nie, 
want diesulkes sal die b koninkryk 
van die hemel c beërwe.

56 Maar dit is hulle wat My nie 
a vrees nie, nóg my gebooie onder-
hou, maar b kerke opbou vir hul-
leself om c gewin te kry, ja, en al 
diegene wat boos optree en die 
koninkryk van die duiwel op-
bou—ja, voorwaar, voorwaar, Ek 
sê vir julle, dat dit hulle is wat 
Ek sal verontrus, en laat bewe en 
skud tot die binneste.

57 Kyk, Ek is Jesus Christus, die 
a Seun van God. Ek het na my eie 
gekom, en my eie het My nie ont-
vang nie.

58 Ek is die a lig wat skyn in die 
duisternis, en die duisternis be-
gryp dit nie.

59 Ek is Hy wat gesê het—a An-
der b skape het Ek wat nie van 
hierdie kudde is nie—aan my dis-
sipels, en vele was daar wat My 
nie c verstaan het nie.

60 En Ek sal aan hierdie volk 
toon dat Ek ander skape het, en 
dat hulle ’n tak is van die a huis 
van Jakob.

61 En Ek sal aan die lig bring 
hulle wonderbaarlike werke, wat 
hulle gedoen het in my Naam.

62 Ja, en Ek sal ook aan die lig 
bring my evangelie wat aan hulle 
bedien is, en, kyk, hulle sal nie 
ontken dit wat jy ontvang het nie, 
maar hulle sal dit opbou, en sal 
aan die lig bring die ware punte 
van my a leer, ja en die enigste leer 
wat in My is.

63 En dit doen Ek sodat Ek my 
evangelie mag vestig, sodat daar 
nie soveel twis mag wees nie; ja, 
a Satan spoor die harte aan van 
die mense tot b twis aangaande 
die punte van my leer; en in hier-
die dinge dwaal hulle, want hulle 
c verdraai die skrifture en verstaan 
hulle nie.

64 Daarom, Ek sal vir hulle hier-
die groot verborgenheid ontvou.

65 Want, kyk, Ek sal hulle a by-
mekaarmaak soos ’n hen haar 
kuikens bymekaarmaak onder 
haar vlerke, as hulle nie hulle 
harte sal verhard nie.

66 Ja, as hulle wil kom, mag 
hulle, en vryelik drink van die 
a waters van die lewe.

67 Kyk, dit is my leer—wie ook 
al bekeer en na My a kom, diesul-
kes is my b kerk.

68 Wie ook al meer of minder 
as dit a verkondig, diesulkes is 

 55 a gs Vrees.
  b gs Koninkryk van 

God of Koninkryk 
van die Hemel.

  c Matt. 5:10.
 56 a Pred. 12:13–14.
  b gs Duiwel—Die kerk 

van die duiwel.
  c 4 Ne. 1:26.

 57 a Rom. 1:4.
 58 a L&V 6:21.
 59 a Joh. 10:16.
  b gs Goeie Herder.
  c 3 Ne. 15:16–18.
 60 a gs Wingerd van 

die Here.
 62 a 3 Ne. 11:31–40.
 63 a gs Duiwel.

  b gs Twis.
  c 2 Petr. 3:16.
 65 a Lk. 13:34; 3 Ne. 10:4–6;  

L&V 43:24.
 66 a gs Lewende Water.
 67 a Matt. 11:28–30.
  b gs Kerk van Jesus 

Christus.
 68 a 3 Ne. 11:40.
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1–6, Arbeiders in die wingerd sal 
heil verkry; 7–14, Soek wysheid, 
verkondig bekering, vertrou op 
die Gees; 15–22, Onderhou die ge
booie en bestudeer die woord van die 
Here; 23–27, Verloën nie die gees 
van openbaring en profesie nie; 28–
30, Diegene wat Christus ontvang, 
word die seuns van God.

a ’n Groot en wonderbaarlike 
werk is aan die kom onder die 
kinders van mense.

2 Kyk, Ek is God; gee a gehoor 
aan my b woord, wat lewend en 
c kragtig is, d skerper as ’n twee-
snydende swaard, om van-
mekaar te skei beide gewrigte en 

murg; daarom gee gehoor aan my 
woord.

3 Kyk, die veld is a wit, gereed 
vir die oes; daarom, wie ook al be-
geer om te oes, laat hom sy sekel 
insteek met sy mag, en oes terwyl 
die dag duur, dat hy mag b opgaar 
vir sy siel c ewigdurende heil in 
die koninkryk van God.

4 Ja, wie ook al sy a sekel wil in-
steek en oes, hy word geroep deur 
God.

5 Daarom, as julle My a vra, sal 
julle ontvang; as julle klop sal dit 
vir julle oopgemaak word.

6 Nou, omdat jy gevra het, 
kyk, Ek sê vir jou, onderhou my 
gebooie, en soek om die saak 

AFDELING 11
Openbaring gegee deur Joseph Smith die Profeet aan sy broer Hyrum 
Smith, te Harmony, Pennsilvanië, Mei 1829. Hierdie openbaring is 
ontvang deur die Urim en Tummim in antwoord op Joseph se smeek
bede en navraag. Joseph Smith se geskiedenis sinspeel daarop dat 
hierdie openbaring ontvang is na die herstelling van die Aäroniese 
Priesterskap.

nie van My nie, maar is b teen My; 
daarom is hy nie van my kerk nie.

69 En nou, kyk, wie ook al van 
my kerk is, en volhard in my kerk 
tot die einde, hom sal Ek vestig 
op my a rots, en die b poorte van 

die hel sal nie seëvier oor hulle 
nie.

70 En nou, onthou die woorde 
van Hom wat die lewe en die a lig 
van die wêreld is, jou Verlosser, 
jou b Here en jou God. Amen.

 68 b Lk. 11:23.
 69 a gs Rots.
  b Matt. 16:18;  

2 Ne. 4:31–32;  
L&V 17:8; 128:10.

 70 a gs Lig, Lig van 
Christus.

  b gs Jesus Christus.

11 1 a Jes. 29:14; L&V 4.  
gs Herstelling van 
die Evangelie.

 2 a 1 Ne. 15:23–25;  
L&V 1:14; 84:43–45.

  b Hebr. 4:12.
  c Alma 4:19; 31:5.
  d Hel. 3:29–30; 

   L&V 6:2.
 3 a L&V 12:3.
  b Lk. 18:22;  

Hel. 5:8.
  c 1 Tim. 6:19.
 4 a Openb. 14:15;  

L&V 14:3–4.
 5 a gs Gebed.

LEER EN VERBONDE 10:69–11:6 24



van a Sion voort te bring en te  
vestig.

7 Moenie vir a rykdom soek nie 
maar vir b wysheid, en kyk, die 
verborgenhede van God sal ont-
vou word vir julle, en dan sal julle 
ryk gemaak word. Kyk, hy wat 
die ewige lewe het is ryk.

8 Voorwaar, voorwaar, Ek sê vir 
jou, net soos jy van My begeer, so 
sal dit vir jou gedoen word; en as 
jy begeer, sal jy die middel wees 
om veel goed te doen in hierdie 
geslag.

9 a Verkondig niks behalwe b be-
kering aan hierdie geslag nie. 
Onderhou my gebooie, en help 
om my werk voort te bring, c vol-
gens my gebooie, en jy sal geseën 
word.

10 Kyk, jy het ’n a gawe, of jy sal 
’n gawe hê as jy van My begeer 
in geloof, met ’n b eerlike hart, en 
glo in die krag van Jesus Christus, 
of in my krag wat spreek tot jou;

11 Want, kyk, dit is Ek wat 
spreek; kyk, Ek is die a lig wat 
skyn in die duisternis, en deur 
my b krag gee Ek hierdie woorde 
aan jou.

12 En nou, voorwaar, voorwaar, 
Ek sê vir jou, plaas jou a vertroue 

in daardie b Gees wat lei om goed 
te doen—ja, om billik te handel, 
om c nederig te d wandel, om reg-
verdiglik te e oordeel; en dit is my 
Gees.

13 Voorwaar, voorwaar, Ek sê 
vir jou, Ek sal van my Gees aan 
jou meedeel, wat jou a verstand sal 
b verlig, wat jou siel sal vul met 
c vreugde;

14 En dan sal jy weet, of hier-
deur sal jy weet, alle dinge wat jy 
ook al van My begeer, wat betrek-
king het op die dinge van a regver-
digheid, in geloof en glo in My 
dat jy sal ontvang.

15 Kyk, Ek gebied jou dat jy nie 
moet veronderstel dat jy geroep 
is om te preek totdat jy a geroep 
word nie.

16 Wag ’n bietjie langer, tot jy 
my woord sal hê, my a rots, my 
kerk, en my evangelie sodat jy vir 
seker my leer mag ken.

17 En dan, kyk, volgens jou be-
geertes, ja, naamlik volgens jou 
geloof sal dit aan jou gedoen 
word.

18 Onderhou my gebooie; swyg; 
beroep jou op my Gees;

19 Ja, a kleef aan My met jou hele 
hart, sodat jy behulpsaam kan 

 6 a Jes. 52:7–8;  
L&V 66:11.  
gs Sion.

 7 a 1 Kon. 3:11–13;  
2 Ne. 26:31;  
Jakob 2:17–19;  
L&V 38:39.

  b gs Wysheid.
 9 a L&V 19:21–22.
  b gs Bekeer, Bekering.
  c L&V 105:5.
 10 a L&V 46:8–12.
  b Lk. 8:15.

 11 a gs Lig, Lig van 
Christus.

  b gs Krag.
 12 a L&V 84:116.  

gs Vertrou.
  b Rom. 8:1–9;  

1 Joh. 4:1–6.
  c gs Nederig, 

Nederigheid.
  d gs Wandel, Wandel 

met God.
  e Matt. 7:1–5;  

Alma 41:14–15.

 13 a gs Verstand.
  b L&V 76:12.
  c gs Vreugde.
 14 a gs Regverdigheid, 

Regverdig.
 15 a Gel. Art. 1:5.  

gs Gesag;  
Roep, Geroepe van 
God, Roeping.

 16 a L&V 6:34.  
gs Rots.

 19 a Jakob 6:5;  
L&V 98:11.
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wees om daardie dinge aan die lig 
te bring waarvan gespreek is—ja, 
die vertaling van my werk; wees 
geduldig totdat jy dit voltooi het.

20 Kyk, dit is jou werk, om my 
gebooie te a onderhou, ja met al 
jou mag, verstand en krag.

21 Moenie streef om my woord 
te verkondig nie, maar streef eers 
om my woord te a verkry, en dan 
sal jou tong losgemaak word; dan, 
as jy begeer, sal jy my Gees hê en 
my woord, ja, die krag van God 
tot die oortuiging van mense.

22 Maar nou, swyg; bestudeer 
a my woord wat uitgegaan het 
onder die kinders van mense, en 
ook, b bestudeer c my woord wat te 
voorskyn sal kom onder die kin-
ders van mense, of dit wat nou 
vertaal word, ja, tot jy alles ver-
kry het wat Ek sal d gee aan die 
kinders van mense in hierdie ge-
slag, en dan sal alle dinge daar-
toe bygevoeg word.

23 Kyk, jy is a Hyrum, my seun; 
b soek die koninkryk van God, en 

alle dinge sal daaraan bygevoeg 
word ooreenkomstig dit wat reg-
verdig is.

24 a Bou op my rots, wat my 
b evangelie is;

25 Verloën nie die gees van 
a openbaring nie, nóg die gees van 
b profesie, want wee hom wat hier-
die dinge verloën;

26 Daarom, a bewaar in jou hart 
tot die tyd wat in my wysheid is 
dat jy sal uitgaan.

27 Kyk, Ek spreek tot almal wat 
goeie begeertes het, en hul sekels 
a ingesteek het om te oes.

28 Kyk, Ek is a Jesus Christus, die 
Seun van God. Ek is die lewe en 
die b lig van die wêreld.

29 Ek is Hy wat na my eie ge-
kom het, en my eie het My nie 
ontvang nie;

30 Maar voorwaar, voorwaar, Ek 
sê vir julle, dat soveel as wat my 
ontvang, aan hulle sal Ek a krag 
gee om die b seuns van God te 
word, naamlik aan hulle wat in 
my Naam glo. Amen.

 20 a gs Gehoorsaam, 
Gehoorsaamheid.

 21 a Alma 17:2–3;  
L&V 84:85.

 22 a di die Bybel.
  b gs Skrifture—Waarde 

van die skrifture.
  c di die Boek van 

Mormon.

  d Alma 29:8.
 23 a JS—G 1:4.
  b Matt. 6:33.
 24 a Matt. 7:24–27.
  b gs Evangelie.
 25 a gs Openbaring.
  b Openb. 19:10.  

gs Profesie, Profeteer.
 26 a Deut. 11:18;  

L&V 6:20; 43:34;  
JS—M 1:37.

 27 a gs Sendingwerk.
 28 a gs Jesus Christus.
  b gs Lig, Lig van 

Christus.
 30 a Joh. 1:12.
  b gs Seuns en Dogters 

van God.

AFDELING 12
Openbaring gegee deur Joseph Smith die Profeet aan Joseph Knight 
Snr., te Harmony, Pennsilvanië, Mei 1829. Joseph Knight het die 
verklarings van Joseph Smith geglo aangaande sy besit van die Boek 
van Mormon plate en die vertaalwerk wat toe aan die gang was en 
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1–6, Arbeiders in die wingerd sal 
heil verkry; 7–9, Almal wat bege
rig en geskik is mag help in die Here 
se werk.

a ’n Groot en wonderbaarlike 
werk is aan die kom onder die 
kinders van mense.

2 Kyk, Ek is God; gee gehoor aan 
my woord, wat lewend en krag-
tig is, skerper as ’n tweesnydende 
swaard, om vanmekaar te skei 
beide gewrigte en murg; daarom 
gee gehoor aan my woord.

3 Kyk, die veld is wit, gereed vir 
die oes; daarom, wie ook al be-
geer om te oes, laat hom sy sekel 
insteek met sy mag, en oes terwyl 
die dag duur, dat hy mag opgaar 
vir sy siel ewigdurende heil in die 
koninkryk van God.

4 Ja, wie ook al sy sekel wil in-
steek en oes, hy word geroep deur 
God.

5 Daarom, as julle My vra, sal 
julle ontvang; as julle klop sal dit 
vir julle oopgemaak word.

6 Nou, omdat jy gevra het, kyk, 
Ek sê vir jou, onderhou my ge-
booie, en soek om die saak van 
Sion voort te bring en te vestig.

7 Kyk, Ek spreek tot jou, en ook 
met al diegene wat begeertes het 
om hierdie werk te voorskyn te 
bring en te vestig;

8 En niemand kan behulpsaam 
wees in hierdie werk nie, tensy hy 
a nederig sal wees en vol b liefde, 
en c geloof het, d hoop en e naaste-
liefde, en matig is in alle dinge, 
wat ook al toevertrou sal word 
aan sy sorg.

9 Kyk, Ek is die lig en die lewe 
van die wêreld, wat hierdie 
woorde spreek, daarom gee ge-
hoor met jou mag, en dan is jy ge-
roep. Amen.

12 1 a Sien L&V 11:1–6  
vir soortgelyke 
kruisverwysings.

 8 a gs Nederig, 
Nederigheid.

  b gs Liefde.

  c gs Geloof, Glo.
  d gs Hoop.
  e gs Naasteliefde.

het verskeie kere materiële hulp aan Joseph Smith en sy skrywer ge
gee, wat hulle in staat gestel het om die vertaalwerk voort te sit. Op 
Joseph Knight se versoek het die Profeet navraag gedoen by die Here 
en hierdie openbaring ontvang.

AFDELING 13
’n Uittreksel uit Joseph Smith se geskiedenis wat ’n verslag gee van 
die ordinering van die Profeet en Oliver Cowdery tot die Aäroniese 
Priesterskap naby Harmony, Pennsilvanië, 15 Mei 1829. Die ordi
nering het geskied onder die hande van ’n engel wat homself aange
kondig het as Johannes, hy wat Johannes die Doper genoem word in 
die Nuwe Testament. Die engel het verduidelik dat hy optree onder 
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AFDELING 14
Openbaring gegee deur Joseph Smith die Profeet aan David Whitmer, 
te Fayette, New York, Junie 1829. Die Whitmer familie het groot be
langstelling getoon in die vertaling van die Boek van Mormon. Die 
Profeet het die huis van Peter Whitmer Snr. sy tuiste gemaak, waar 
hy gewoon het tot die vertaalwerk tot voltooiing gevoer is en die ko
piereg op die boek wat binnekort sou verskyn, verkry is. Drie van 
die Whitmer seuns, wat elk ’n getuienis ontvang het aangaande die 
egtheid van die werk, het diep besorgd geraak betreffende hul indi
viduele plig. Hierdie openbaring en die twee wat daarop volg (afde
lings 15 en 16) is gegee in antwoord op ’n navraag deur middel van 
die Urim en Tummim. David Whitmer het later een van die Drie Ge
tuies geword van die Boek van Mormon.

Die sleutels en kragte van die Aäro
niese Priesterskap word uiteengesit.

Aan julle, my medediensknegte, 
in die Naam van Messias a ken Ek 
die b Priesterskap van Aäron toe, 
wat die sleutels hou van die be-
diening van c engele, en van die 

evangelie van d bekering, en van 
e doop deur onderdompeling vir 
die vergifnis van sondes; en dit 
sal nooit weer van die aarde ge-
neem word nie, tot die f seuns van 
Levi weer ’n offerande offer aan 
die Here in g regverdigheid.

13 1 a JS—G 1:68–75.  
gs Ordineer, 
Ordinering.

  b L&V 27:8; 84:18–34.  
gs Aäroniese 
Priesterskap.

  c gs Engele.
  d gs Bekeer, Bekering.

  e gs Doop.
  f Sien die verslag van 

Oliver Cowdery 
oor die herstelling 
van die Aäroniese 
Priesterskap aan die 
einde van Joseph 
Smith—Geskiedenis. 

   Deut. 10:8;  
1 Kron. 6:48;  
L&V 128:24.

  g gs Regverdigheid, 
Regverdig.

14 1 a Sien L&V 11:1–6  
vir soortgelyke 
kruisverwysings.

die leiding van Petrus, Jakobus en Johannes, die antieke Apostels, 
wat die sleutels hou van die hoër priesterskap, wat die Priesterskap 
van Melgisédek genoem word. Die belofte is gemaak aan Joseph en 
Oliver dat op die gegewe tyd hierdie hoër priesterskap aan hulle toe
geken sou word (Sien afdeling 27:7–8, 12.)

1–6, Arbeiders in die wingerd sal 
heil verkry; 7–8, Die Ewige lewe is 
die grootste van God se gawes; 9–
11, Christus het die hemele en die 
aarde geskape.

a ’n Groot en wonderbaarlike 
werk is aan die kom onder die 
kinders van mense.

2 Kyk, Ek is God; gee gehoor aan 
my woord, wat lewend en kragtig 
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is, skerper as ’n tweesnydende 
swaard, om vanmekaar te skei 
beide gewrigte en murg; daarom 
gee gehoor aan my woord.

3 Kyk, die veld is wit, gereed vir 
die oes; daarom, wie ook al be-
geer om te oes, laat hom sy sekel 
insteek met sy mag, en oes terwyl 
die dag duur, dat hy ewigdurende 
heil vir sy siel in die koninkryk 
van God mag opgaar.

4 Ja, wie ook al sy sekel wil in-
steek en oes, hy word geroep deur 
God.

5 Daarom, as jy My vra, sal jy 
ontvang; as jy klop sal dit vir jou 
oopgemaak word.

6 Soek om my Sion voort te 
bring en te vestig. Onderhou my 
gebooie in alle dinge.

7 En, as jy my gebooie a onder-
hou en b volhard tot die einde sal 
jy die c ewige lewe hê, welke gawe 
die grootste van al die gawes van 
God is.

8 En dit sal gebeur, dat as jy die 
Vader in my Naam vra, in geloof 
en glo, sal jy die a Heilige Gees 
ontvang, wat gee om te spreek, 
sodat jy mag staan as ’n b getuie 
van die dinge wat jy beide sal 
c hoor en sien, en ook sodat jy be-
kering mag verkondig aan hier-
die geslag.

9 Kyk, Ek is a Jesus Christus, 
die b Seun van die c lewende God, 
wat die hemele en die d aarde  
e geskape het, ’n f lig wat nie ver-
berg kan word in die g duister-
nis nie.

10 Daarom, Ek moet die a vol-
heid uitbring van my evangelie 
vanaf die b nie-Jode na die huis 
van Israel.

11 En kyk, jy is David, en jy 
word geroep om te help; welke 
ding, indien jy dit doen, en ge-
trou is, sal jy geseën word beide 
geestelik en stoflik, en groot sal 
jou loon wees. Amen.

 7 a Lev. 26:3–12;  
Joh. 15:10;  
Mosia 2:22, 41;  
L&V 58:2.

  b gs Volhard.
  c 2 Ne. 31:20;  

L&V 6:13.  
gs Ewige Lewe.

 8 a gs Heilige Gees.
  b Mosia 18:8–10.  

gs Getuie.
  c Sien “Die Getuienis 

van Drie Getuies” in 
die voorwerk van die 
Boek van Mormon.

 9 a Mosia 4:2;  
L&V 76:20–24.

  b Rom. 1:4.
  c Dan. 6:26;  

Alma 7:6;  
L&V 20:19.

  d Abr. 4:12, 24–25.
  e Joh. 1:1–3, 14;  

3 Ne. 9:15;  

L&V 45:1.  
gs Skep, Skepping.

  f 2 Sam. 22:29.  
gs Lig, Lig van 
Christus.

  g gs Duisternis, 
Geestelike.

 10 a L&V 20:8–9;  
JS—G 1:34.

  b gs Nie-Jode.

AFDELING 15
Openbaring gegee deur Joseph Smith die Profeet aan John Whit
mer, te Fayette, New York, Junie 1829 (sien die opskrif van af
deling 14). Die boodskap is intiem en indrukwekkend persoonlik 
omdat die Here vertel van dít wat slegs aan John Whitmer en Hom 
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1–2, Die Here se arm is oor die hele 
aarde; 3–6, Om die evangelie te pre
dik en siele te red is die ding van die 
meeste waarde.

Slaan ag, my dienskneg John, 
en luister na die woorde van Je-
sus Christus, jou Here en jou Ver-
losser.

2 Want kyk, Ek spreek tot jou 
met skerpheid en met a krag, want 
my arm is oor die hele aarde.

3 En Ek sal vir jou dit vertel wat 
niemand weet nie, behalwe Ek en 
jy alleen—

4 Want baie keer het jy begeer 

om van My te weet dit wat van 
die meeste waarde sou wees vir 
jou.

5 Kyk, geseënd is jy vanweë 
hierdie saak, en omdat jy die 
woorde gespreek het wat Ek jou 
gegee het volgens my gebooie.

6 En nou, kyk, Ek sê vir jou, dat 
dit wat van die meeste waarde 
sal wees vir jou, sal wees om be-
kering te a verkondig aan hierdie 
volk, sodat jy siele mag bring na 
My, sodat jy mag b rus met hulle 
in die c koninkryk van my d Vader. 
Amen.

15 2 a Hel. 3:29–30.  
gs Krag.

 6 a L&V 18:15–16.  
gs Sendingwerk.

  b gs Rus.

  c gs Koninkryk van 
God of Koninkryk 
van die Hemel.

  d gs Vader in die  
Hemel.

16 1 a Sien L&V 15 
vir soortgelyke 
kruisverwysings.

bekend is. John Whitmer het later een van die Agt Getuies van die 
Boek van Mormon geword.

AFDELING 16
Openbaring gegee deur Joseph Smith die Profeet aan Peter Whit
mer Jr., te Fayette, New York, Junie 1829 (sien die opskrif van af
deling 14). Peter Whitmer Jr. het later een van die Agt Getuies van 
die Boek van Mormon geword.

1–2, Die Here se arm is oor die hele 
aarde; 3–6, Om die evangelie te pre
dik en siele te red is die ding van die 
meeste waarde.

a Slaan ag, my dienskneg Peter, 
en luister na die woorde van  Jesus 
Christus, jou Here en jou Verlos-
ser.

2 Want kyk, Ek spreek tot jou 

met skerpheid en met krag, want 
my arm is oor die hele aarde.

3 En Ek sal vir jou dit vertel wat 
niemand weet nie, behalwe Ek en 
jy alleen—

4 Want baie keer het jy begeer 
om van My te weet dit wat van 
die meeste waarde sou wees vir 
jou.

5 Kyk, geseënd is jy vanweë 
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hierdie saak, en omdat jy die 
woorde gespreek het wat Ek jou 
gegee het volgens my gebooie.

6 En nou, kyk, Ek sê vir jou, dat 
dit wat van die meeste waarde sal 

wees vir jou sal wees om bekering 
te verkondig aan hierdie volk, so-
dat jy siele mag bring na My, so-
dat jy mag rus met hulle in die 
koninkryk van my Vader. Amen.

17 1 a Morm. 6:6;  
JS—G 1:52.  
gs Plate.

  b 2 Ne. 27:12;  
Ether 5:2–4;  
L&V 5:15. Sien ook 
“Die Getuienis van 
Drie Getuies” in die 

   voorwerk van die 
Boek van Mormon.

  c 1 Ne. 4:8–9;  
2 Ne. 5:14;  
Jakob 1:10;  
Mosia 1:16.

  d gs Urim en Tummim.
  e Ether 3.

  f Gén. 32:30;  
Ex. 33:11;  
Moses 1:2.

  g 1 Ne. 16:10, 16, 26–29;  
Alma 37:38–47.

  h 1 Ne. 2:5.
 3 a gs Getuie;  

Getuig.

AFDELING 17
Openbaring gegee deur Joseph Smith die Profeet aan Oliver Cow
dery, David Whitmer, en Martin Harris, te Fayette, New York, Ju
nie 1829, voor hulle besigtiging van die gegraveerde plate wat die 
Boek van Mormon kroniek bevat het. Joseph en sy skrywer, Oliver 
Cowdery, het deur die vertaling van die Boek van Mormon plate ge
leer dat drie spesiale getuies aangewys sou word (sien Ether 5:2–
4; 2 Nefi 11:3; 27:12). Oliver Cowdery, David Whitmer en Martin 
Harris is beweeg deur ’n geïnspireerde begeerte om die drie spesi
ale getuies te wees. Die Profeet het by die Here navraag gedoen en 
hierdie openbaring is gegee as antwoord deur die Urim en Tummim.

1–4, Deur geloof sal die Drie Ge
tuies die plate en ander heilige items 
sien; 5–9, Christus getuig van die 
goddelikheid van die Boek van Mor
mon.

Kyk, Ek sê vir julle, dat julle moet 
vertrou op my woord, indien julle 
dit doen met volle voorneme van 
hart, sal julle die a plate kan b be-
sigtig, en ook die borsplaat, die 
c swaard van Laban, die d Urim 
en Tummim, wat gegee is aan 
die e broer van Jered op die berg, 
toe hy gepraat het met die Here 

f van aangesig tot aangesig, en die 
g wonderbaarlike rigtingwysers 
wat gegee is aan Lehi terwyl in 
die wildernis, op die grense van 
die h Rooi See.

2 En dit is deur julle geloof dat 
julle hulle sal kan besigtig, naam-
lik deur daardie geloof wat die 
profete van ouds gehad het.

3 En nadat julle geloof verkry 
het, en hulle gesien het met julle 
oë, sal julle a getuig van hulle, 
deur die krag van God;

4 En dit sal julle doen sodat my 
dienskneg Joseph Smith, Jr., nie 
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vernietig mag word nie, sodat Ek 
my regverdige oogmerke teweeg 
mag bring aan die kinders van 
mense in hierdie werk.

5 En julle sal getuig dat julle 
hulle gesien het, net soos my 
dienskneg Joseph Smith, Jr., hulle 
gesien het; want dit is deur my 
krag dat hy hulle gesien het, en 
dit is omdat hy geloof gehad het.

6 En hy het die a boek vertaal, 
naamlik daardie b gedeelte wat 
Ek hom gebied het, en sowaar 
as die Here en julle God leef, dit 
is waar.

7 Daarom, julle het dieselfde 
krag ontvang, en dieselfde geloof, 
en dieselfde gawe net soos hy;

8 En indien julle hierdie laaste 
gebooie van my uitvoer, wat Ek 
julle gegee het, sal die a poorte van 
die hel nie seëvier oor julle nie; 
want my b genade is voldoende vir 
julle, en julle sal c verhef word op 
die laaste dag.

9 En Ek, Jesus Christus, julle 
a Here en julle God, het dit tot julle 
gespreek, sodat Ek my regverdige 
oogmerke teweeg mag bring aan 
die kinders van mense. Amen.

 6 a gs Boek van Mormon.
  b 2 Ne. 27:22;  

3 Ne. 26:7–10.
 8 a Matt. 16:18;  

3 Ne. 11:39;  

L&V 10:69.
  b gs Genade.
  c 1 Ne. 13:37;  

3 Ne. 27:14–15, 22;  
L&V 9:14.

 9 a gs Here.
18 2 a L&V 6:15–17.
 3 a L&V 98:11.  

gs Skrifture—Waarde 
van die skrifture.

AFDELING 18
Openbaring gegee aan Joseph Smith die Profeet, Oliver Cowdery en 
David Whitmer, te Fayette, New York, Junie 1829. Volgens die Pro
feet het hierdie openbaring “Die roeping van twaalf apostels in hier
die laaste dae bekend gemaak, en ook opdragte met betrekking tot die 
opbou van die Kerk gegee.”
1–5, Die skrifture dui aan hoe om 
die Kerk op te bou; 6–8, Die wêreld 
word ryp in ongeregtigheid; 9–16, 
Die waarde van siele is groot; 17–
25, Om heil te verkry, moet mense 
die Naam van Christus op hulle 
neem; 26–36, Die roeping en sen
ding van die Twaalf word geopen
baar; 37–39, Oliver Cowdery en 
David Whitmer moet die Twaalf 
soek; 40–47, Om heil te verkry moet 
mense bekeer, gedoop word en die 
gebooie onderhou.

Nou, kyk, vanweë die ding wat 
jy, my dienskneg Oliver Cowdery, 
begeer het om van my te weet, 
gee Ek aan jou hierdie woorde:

2 Kyk, Ek het aan jou geopen-
baar, deur my Gees by vele ge-
leenthede, dat die dinge wat jy 
geskryf het a waar is; daarom, jy 
weet dat hulle waar is.

3 En aangesien jy weet dat hulle 
waar is, kyk, Ek gee aan jou ’n 
gebod, dat jy staatmaak op die 
dinge wat a geskrywe is;
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 4 a gs Evangelie.
  b gs Rots.
 6 a gs Wêreld.
  b gs Nie-Jode.
 7 a JS—G 1:70–71.
 8 a gs Ywer.
  b gs Gehoorsaam, 

Gehoorsaamheid.
  c gs Seën, Geseënd, 

Seëning.
  d 2 Ne. 3:14–15.  

gs Smith, Joseph, Jr.
 9 a Rom. 1:1.
 10 a gs Siel—Waarde 

van siele.
  b gs Siel.
 11 a gs Verlosser.
  b gs Kruisiging.
  c Jes. 53:4–5.  

gs Versoen, 
Versoening.

  d gs Verlos, Verlossing.

 12 a gs Opstanding.
  b L&V 19:4–18.  

gs Bekeer, Bekering.
 13 a Lk. 15:7.
 14 a Alma 29:1–2;  

L&V 34:5–6; 63:57.
 15 a gs Siel—Waarde 

van siele.
 16 a gs Koninkryk van 

God of Koninkryk 
van die Hemel.

4 Want in hulle is alle dinge ge-
skrywe aangaande die fondament 
van my kerk, my a evangelie en 
my b rots.

5 Daarom, as jy my kerk sal op-
bou, op die fondament van my 
evangelie en my rots, sal die 
poorte van die hel nie seëvier oor 
jou nie.

6 Kyk, die a wêreld word ryp in 
ongeregtigheid; en dit moet nood-
wendig wees dat die kinders van 
mense aangespoor word tot beke-
ring, beide die b nie-Jode en ook 
die huis van Israel.

7 Daarom, aangesien jy a gedoop 
is deur die hande van my diens-
kneg Joseph Smith, Jr., ooreen-
komstig dit wat Ek hom gebied 
het, het hy die ding vervul wat 
Ek hom gebied het.

8 En nou, verwonder jou nie 
dat Ek hom geroep het vir my 
eie doel nie, welke doel bekend is 
aan My; daarom; as hy sal a ywe-
rig wees om my gebooie te b on-
derhou, sal hy c geseënd wees 
met die ewige lewe; en sy naam 
is d Joseph.

9 En nou, Oliver Cowdery, Ek 
spreek met jou, en ook met Da-
vid Whitmer, by wyse van gebod; 
want kyk, Ek gebied alle mense 

orals om te bekeer, en Ek spreek 
tot julle, net soos met Paulus my 
a apostel, want julle is geroep, en 
wel met dieselfde roeping waar-
mee hy geroep is.

10 Onthou die a waarde van 
b siele is groot in die oë van God;

11 Want, kyk, die Here julle 
a Verlosser het die b dood gely in 
die vlees; daarom, Hy het die 
c pyn d gely van alle mense, sodat 
alle mense mag bekeer en na Hom 
kom.

12 En Hy het weer a opgestaan 
uit die dood, sodat Hy alle mense 
na Hom mag bring, op voor-
waarde van b bekering.

13 En hoe groot is sy a vreugde 
oor die siel wat bekeer!

14 Daarom, julle word geroep 
om bekering te a verkondig aan 
hierdie volk.

15 En as dit so sou wees dat julle 
al julle dae arbei om bekering te 
verkondig aan hierdie volk, en 
slegs een a siel na My bring, hoe 
groot sal julle vreugde wees met 
hom in die koninkryk van my  
Vader!

16 En nou, as julle vreugde groot 
sal wees met een siel wat julle ge-
bring het na My in die a koninkryk 
van my Vader, hoe groot sal julle 
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b vreugde wees as julle baie siele 
na My sou c bring!

17 Kyk, julle het my evangelie 
voor julle, en my rots, en my a heil.

18 a Vra die Vader in my b Naam 
in geloof, en glo dat julle sal ont-
vang, en julle sal die Heilige Gees 
hê, wat alle dinge openbaar wat 
c raadsaam is vir die kinders van 
mense.

19 En as julle nie a geloof, b hoop 
en c naasteliefde het nie, kan julle 
niks doen nie.

20 a Stry nie met enige kerk nie, 
behalwe die b kerk van die duiwel.

21 Neem op julle die a Naam van 
Christus, en b spreek die waarheid 
in c erns.

22 En soveel as wat bekeer en 
a gedoop word in my Naam, wat 
Jesus Christus is, en b volhard tot 
die einde, hulle sal gered word.

23 Kyk, Jesus Christus is die 
a Naam wat gegee is deur die Va-
der, en daar is geen ander naam 
gegee waardeur die mens gered 
kan word nie.

24 Daarom, alle mense moet op 
hulle die naam neem wat gegee 
is deur die Vader, want volgens 
daardie naam sal hulle genoem 
word op die laaste dag;

25 Daarom, as hulle nie die 
a naam ken waarby hulle genoem 
word nie, kan hulle nie plek hê 
in die b koninkryk van my Vader 
nie.

26 En nou, kyk, daar is andere 
wat geroep word om my evan-
gelie te predik, beide tot die a nie-
Jood en tot die Jood;

27 Ja, naamlik twaalf; en die 
a Twaalf sal my dissipels wees, 
en hulle sal op hulle my Naam 
neem; en die Twaalf is hulle wat 
sal begeer om op hulle my b Naam 
te neem met volle voorneme van 
hart.

28 En as hulle begeer om op 
hulle my Naam te neem met volle 
voorneme van hart, word hulle 
geroep om in die hele a wêreld te 
gaan om my b evangelie te preek 
aan c elke skepsel.

29 En dit is hulle wat deur My 
geordineer is om te a doop in my 
Naam, volgens dit wat geskryf is;

30 En julle het dit wat geskryf is 
voor julle; daarom, julle moet dit 
uitvoer volgens die woorde wat 
geskryf is.

31 En nou spreek Ek tot julle, 
die a Twaalf—Kyk, my genade 
is voldoende vir julle; julle moet 

 16 b Alma 26:11.  
gs Vreugde.

  c gs Sendingwerk.
 17 a gs Heil.
 18 a gs Gebed.
  b Joh. 15:16.
  c L&V 88:63–65.
 19 a gs Geloof, Glo.
  b gs Hoop.
  c gs Naasteliefde.
 20 a 2 Tim. 2:23–24;  

3 Ne. 11:29–30.
  b gs Duiwel—Die kerk 

van die duiwel.
 21 a 2 Ne. 31:13;  

Mosia 5:8;  
3 Ne. 27:5;  
L&V 20:37.

  b L&V 100:5–8.
  c Rom. 12:3.
 22 a gs Doop.
  b gs Volhard.
 23 a Mal. 1:11;  

Hand. 4:12;  
Mosia 3:17;  
Hel. 3:28–29.

 25 a Mosia 5:9–14.
  b gs Selestiale 

Heerlikheid.
 26 a L&V 90:8–9; 112:4.
 27 a gs Apostel.
  b L&V 27:12.
 28 a Mark. 16:15–16.
  b gs Evangelie.
  c L&V 1:2; 42:58.
 29 a 3 Ne. 11:21–28;  

L&V 20:72–74.
 31 a L&V 107:23–35.
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opreg wandel voor My en nie son-
dig nie.

32 En, kyk, julle is hulle wat ge-
ordineer is deur My om pries-
ters en leraars te a ordineer; om 
my evangelie te verkondig, b vol-
gens die mag van die Heilige 
Gees wat in julle is, en volgens 
die c roepings en gawes van God 
aan die mens.

33 En Ek, Jesus Christus, julle 
Here en julle God, het dit ge-
spreek.

34 Hierdie a woorde is nie van 
die mens of ’n man nie, maar van 
My; daarom, julle sal getuig dat 
hulle van My is en nie van die 
mens nie.

35 Want dit is my a stem wat dit 
spreek tot julle; want hulle word 
gegee deur my Gees aan julle, 
en deur my krag kan julle dit vir 
mekaar lees; en behalwe deur my 
krag kon julle dit nie hê nie.

36 Daarom, julle kan a getuig dat 
julle my stem gehoor het, en my 
woorde ken.

37 En nou, kyk, Ek gee aan jou, 
Oliver Cowdery, en ook aan Da-
vid Whitmer, dat julle die Twaalf 
moet soek, wat die begeertes sal 
hê waarvan Ek gespreek het.

38 En deur hulle begeertes en 
hulle a werke sal julle hulle ken.

39 En wanneer julle hulle gevind 

het, sal julle hierdie dinge aan 
hulle toon.

40 En julle sal neerval en die Va-
der a aanbid in my Naam.

41 En julle moet vir die wêreld 
preek, en sê: Julle moet bekeer en 
gedoop word, in die Naam van 
 Jesus Christus;

42 Want alle mense moet be-
keer en gedoop word, en nie slegs 
mans nie, maar vroue en kinders 
wat die ouderdom van a toereken-
baarheid bereik het.

43 En nou, nadat julle dit ont-
vang het, moet julle my a gebooie 
onderhou in alle dinge.

44 En deur julle hande sal Ek 
’n a wonderbaarlike werk doen 
onder die kinders van mense, 
tot die b oortuiging van baie van 
hulle sondes, sodat hulle mag 
kom tot bekering, en sodat hulle 
mag kom tot die koninkryk van 
my Vader.

45 Daarom, die seëninge wat Ek 
aan julle gee is a bo alle dinge.

46 En nadat julle dit ontvang 
het, as julle nie my gebooie a on-
derhou nie, kan julle nie gered 
word in die koninkryk van my 
Vader nie.

47 Kyk, Ek, Jesus Christus, julle 
Here en julle God, en julle Verlos-
ser, deur die krag van my Gees 
het dit gespreek. Amen.

 32 a Moro. 3;  
L&V 20:60; 107:58.  
gs Ordineer, 
Ordinering.

  b 2 Petr. 1:21;  
L&V 68:3–4.

  c L&V 20:27.
 34 a gs Skrifture.

 35 a L&V 1:38.  
gs Stem.

 36 a gs Getuig.
 38 a gs Werke.
 40 a gs Aanbid.
 42 a L&V 20:71;  

29:47; 68:27.  
gs Toerekenbaar, 

Toerekenbaarheid.
 43 a gs Gebooie van God.
 44 a Jes. 29:14;  

L&V 4:1.
  b Alma 36:12–19; 62:45.
 45 a L&V 84:35–38.
 46 a L&V 82:3.
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1–3, Christus het alle krag; 4–5, Alle 
mense moet bekeer of ly; 6–12, Ewige 
straf is God se straf; 13–20, Chris
tus het vir almal gely, sodat hulle nie 
mag ly nie as hulle sal bekeer; 21–
28, Preek die evangelie van bekering; 
29–41, Verkondig blye tydings.

Ek is a Alfa en Omega, b Christus 
die Here; ja, Ek is waarlik Hy, die 
begin en die einde, die Verlosser 
van die wêreld.

2 Ek, nadat Ek die wil volvoer 
en a volbring het van Hom wie 
s’n Ek is, naamlik die Vader, aan-
gaande My—en dit gedoen het 
sodat Ek alle dinge mag b onder-
werp aan My—

3 Ek het alle a krag behou, tot 
die b vernietiging van Satan en sy 
werke aan die c einde van die wê-
reld, en die laaste groot dag van 
oordeel, wat Ek sal laat geskied 
op die inwoners daarvan, wan-
neer Ek elke mens d oordeel vol-
gens sy e werke en die dade wat 
hy gedoen het.

4 En sekerlik moet elke mens 
a bekeer of b ly, want Ek, God, is 
c eindeloos.

5 Daarom, Ek a herroep nie die 
oordele wat Ek sal vel nie, maar 
wee sal uitgaan, gehuil, b geween 
en gekners van tande, ja aan die-
gene wat gevind word aan my 
c linkerhand.

6 Nietemin, dit is a nie geskryf 
dat daar geen einde sal wees aan 
hierdie pyniging nie, maar dit is 
geskryf b eindelose pyniging.

7 Voorts, dit is geskrywe a ewige 
verdoemenis; daarom is dit meer 
duidelik as ander skrifture, so-
dat dit mag inwerk op die harte 
van die kinders van mense, ge-
heel en al vir die heerlikheid van 
my Naam.

8 Daarom, Ek sal aan julle hier-
die verborgenheid verduidelik, 
want dit is gepas vir julle om te 
weet net soos my apostels.

9 Ek praat met julle wat gekies 
is in hierdie ding, asof een, sodat 
julle my a rus mag binnegaan.

19 1 a Openb. 1:8, 11;  
3 Ne. 9:18;  
L&V 35:1; 61:1.  
gs Alfa en Omega.

  b gs Jesus Christus.
 2 a Joh. 17:4;  

3 Ne. 11:11.
  b Filip. 3:21.
 3 a gs Krag.
  b Jes. 14:12–17; 

1 Joh. 3:8; 

   1 Ne. 22:26;  
L&V 88:111–115.

  c gs Wêreld—Einde 
van die wêreld.

  d gs Oordeel, Die  
Laaste.

  e gs Werke.
 4 a gs Bekeer, Bekering.
  b Lk. 13:3;  

Hel. 14:19.
  c Moses 1:3.

 5 a L&V 56:4; 58:32.
  b Matt. 13:42.
  c Matt. 25:41–43.
 6 a L&V 76:105–106;  

138:59.
  b L&V 76:33, 44–45.
 7 a Hel. 12:25–26;  

L&V 29:44.
 9 a gs Rus.

AFDELING 19
Openbaring gegee deur Joseph Smith, te Manchester, New York, 
waarskynlik in die somer van 1829. In sy geskiedenis het die Profeet 
dit ingelei as “’n gebod van God en nie van die mens nie, aan Mar
tin Harris, gegee deur Hom wat Ewig is.”
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10 Want, kyk, die a verborgenheid 
van goddelikheid, hoe groot is dit! 
Want, kyk, Ek is eindeloos, en die 
straf wat gegee word vanuit my 
hand is eindelose straf, want b Ein-
deloos is my Naam. Daarom—

11 a Ewige straf is God se straf.
12 Eindelose straf is God se straf.
13 Daarom, Ek gebied jou om te 

bekeer, en onderhou die a gebooie 
wat jy ontvang het deur die hand 
van my dienskneg Joseph Smith, 
Jr., in my Naam;

14 En dit is deur my almagtige 
krag dat jy hulle ontvang het.

15 Daarom Ek gebied jou om te 
bekeer—bekeer, sodat Ek jou nie 
slaan met die roede van my mond 
nie, en deur my toorn en deur my 
woede, en jou a lyding sal groot 
wees—hoe groot weet jy nie, hoe 
hewig weet jy nie, ja, hoe moeilik 
om te verdra weet jy nie.

16 Want kyk, Ek, God, het hier-
die dinge a gely vir almal, sodat 
hulle nie b hoef te ly nie as hulle 
sal c bekeer;

17 Maar as hulle nie sal bekeer 
nie moet hulle a ly net soos Ek;

18 Welke lyding My, naamlik 
God, die grootste van almal, laat 
bewe het vanweë pyn, en om te 
bloei van elke porie, en om te ly 

beide liggaam en gees—en wou 
dat Ek a nie moes drink van die 
bitter beker nie, en terugdeins—

19 Nietemin, heerlikheid aan die 
Vader, en Ek het gedrink en my 
voorbereidings a voltooi vir die 
kinders van mense.

20 Daarom, Ek gebied jou weer 
om te bekeer, of Ek sal jou veroot-
moedig met my almagtige krag; 
en dat jy jou sondes a bely, of jy sal 
hierdie strawwe ly waarvan Ek 
gespreek het, sommige waarvan 
in die kleinste, ja selfs in die ge-
ringste mate jy gesmaak het op die 
tydstip toe Ek my gees onttrek het.

21 En Ek gebied jou dat jy niks 
a preek behalwe bekering nie, en 
wys b nie hierdie dinge aan die 
wêreld totdat dit wysheid is in 
My nie.

22 Want hulle kan nie nou vleis 
a verduur nie, maar b melk moet 
hulle ontvang; daarom, hulle 
moet nie hierdie dinge weet nie, 
sodat hulle nie vergaan nie.

23 Leer van My, en luister na 
my woorde; a wandel in die b sag-
moedigheid van my Gees, en jy 
sal c vrede hê in My.

24 Ek is a Jesus Christus; Ek het 
gekom deur die wil van die Va-
der, en Ek doen sy wil.

 10 a Jakob 4:8;  
L&V 76:114–116.

  b Moses 1:3; 7:35.  
gs Eindeloos.

 11 a Matt. 25:46.
 13 a L&V 5:2; 10:6–7; 17.
 15 a Alma 36:11–19.
 16 a Alma 11:40–41.  

gs Versoen, 
Versoening.

  b gs Barmhartig, 

Barmhartigheid.
  c gs Vergifnis 

van Sondes.
 17 a L&V 29:17.
 18 a Lk. 22:42–44.
 19 a Joh. 17:4; 19:30.
 20 a Núm. 5:6–7;  

Mosia 26:29;  
L&V 58:43; 64:7.  
gs Bely, Belydenis.

 21 a L&V 11:9.

  b JS—G 1:42.
 22 a L&V 78:17–18.
  b Hebr. 5:11–14;  

L&V 50:40.
 23 a Moro. 7:3–4.
  b gs Sagmoedig, 

Sagmoedigheid.
  c gs Vrede.
 24 a gs Jesus Christus.
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25 En weer, Ek gebied jou dat 
jy nie jou naaste se a vrou sal b be-
geer nie; nóg jou naaste se lewe  
soek.

26 En weer, Ek gebied jou dat 
jy nie jou eie eiendom sal begeer 
nie, maar gee dit vryelik vir die 
druk van die Boek van Mormon, 
wat die a waarheid bevat en die 
woord van God—

27 Wat my woord is aan die a nie-
Jood, sodat dit spoedig mag gaan 
na die b Jood, van wie die Lama-
niete ’n c oorblyfsel is, sodat hulle 
die evangelie mag glo, en nie uit-
sien na ’n d Messias om te kom wat 
alreeds gekom het nie.

28 En weer, Ek gebied jou dat jy 
a hardop moet b bid asook in jou 
hart; ja, voor die wêreld asook in 
die geheim, in die openbaar asook 
in die geheim.

29 En jy sal blye tydings a ver-
kondig, ja maak dit bekend op die 
berge, en op elke hoë plek, en on-
der elke volk wat jy toegelaat sal 
word om te sien.

30 En jy sal dit doen in alle ne-
derigheid, a vertrouend op My, en 
moenie uitvaar teen hulle wat uit-
vaar nie.

31 En van a leringe sal jy nie praat 

nie, maar jy sal bekering en b ge-
loof verkondig in die Saligmaker, 
en c vergifnis van sondes deur 
d doop, en deur e vuur, ja, naamlik 
die f Heilige Gees.

32 Kyk, hierdie is ’n groot en die 
laaste a gebod wat Ek aan jou sal 
gee aangaande hierdie saak; want 
dit sal voldoen vir jou daaglikse 
wandel, en wel tot die einde van 
jou lewe.

33 En ellende sal jy ontvang as 
jy hierdie a raad sal minag, ja, en 
wel die vernietiging van jouself 
en jou eiendom.

34 a Gee ’n deel van jou eiendom, 
ja, naamlik ’n deel van jou land, 
en gee alles, behalwe vir die on-
derhoud van jou familie.

35 Betaal die a skuld wat jy b aan-
gegaan het met die drukker. Ver-
los jouself van c gebondenheid.

36 a Verlaat jou huis en tuiste, be-
halwe wanneer jy begeer om jou 
familie te sien;

37 En a spreek vryelik met almal; 
ja, preek, vermaan, verkondig die 
b waarheid, en wel met ’n luide 
stem, met ’n klank van vreugde, 
roepende—Hosanna, hosanna, 
prys die Naam van die Here God!

38 a Bid altyd, en Ek sal my Gees 

 25 a Ex. 20:17;  
1 Kor. 7:2–4.  
gs Egbreuk.

  b gs Begeer.
 26 a gs Waarheid.
 27 a gs Nie-Jode.
  b gs Jode.
  c Omni 1:14–19;  

Mosia 25:2–4;  
Hel. 8:21;  
3 Ne. 2:12–16.

  d gs Messias.
 28 a L&V 20:47, 51; 23:6.

  b 1 Tim. 2:8.  
gs Gebed.

 29 a gs Sendingwerk.
 30 a gs Vertrou.
 31 a 2 Tim. 2:23–24.
  b gs Geloof, Glo.
  c gs Vergifnis 

van Sondes.
  d gs Doop.
  e Matt. 3:11.
  f gs Gawe van die 

Heilige Gees.
 32 a L&V 58:26–29.

 33 a gs Gebooie van God.
 34 a Hand. 4:34–35.
 35 a gs Skuld.
  b di om te betaal vir die 

publikasie van die 
eerste uitgawe van die 
Boek van Mormon.

  c Spr. 22:7.
 36 a Matt. 19:29.
 37 a L&V 58:47; 68:8; 71:7.
  b L&V 75:4.
 38 a Lk. 18:1;  

2 Ne. 32:9; L&V 10:5.
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1–16, Die Boek van Mormon be
wys die goddelikheid van die werk 
van die laaste dae; 17–28, Die leer 
van die skepping, die val, die soen
dood, en die doop word bevestig; 
29–37, Wette wat bekering, reg
verdigmaking, heiligmaking, en 
die doop beheer, word uiteengesit; 
38–67, Pligte van ouderlinge, pries
ters, leraars en diakens word opge
som; 68–74, Pligte van lede,  seëning 
van kinders, en die wyse van die 
doop word geopenbaar; 75–84, 

Nagmaalsgebede en reëls wat Kerk
lidmaatskap beheer, word gegee.

Die a opkoms van die b Kerk van Je-
sus Christus in hierdie die laaste 
dae, en wel een duisend agt hon-
derd en dertig jaar sedert die koms 
van ons Here en Saligmaker Jesus 
Christus in die vlees, wat reël-
matig c georganiseer en gevestig is 
ooreenkomstig die wette van ons 
land, deur die wil en gebooie van 
God, in die vierde maand, en op 

 38 b Spr. 1:23;  
Hand. 2:17.

 41 a gs Nederig, 
Nederigheid.

  b Matt. 11:28–30.

20 1 a JS—G 1:2.
  b 3 Ne. 27:1–8.  

gs Kerk van Jesus 
Christus van die 
Heiliges van die 

   Laaste Dae, Die;  
Kerk, Naam van.

  c L&V 21:3.

b uitstort op jou, en groot sal jou 
seëning wees—ja, selfs meer as 
wanneer jy skatte van die aarde 
sou verkry en verganklikheid tot 
die omvang daarvan.

39 Kyk, kan jy dit lees sonder 
verblyding en opheffing van jou 
hart vanweë blydskap?

40 Of kan jy langer rondgaan 
soos ’n blinde gids?

41 Of kan jy nederig en a sag-
moedig wees, en jouself wyslik 
gedra voor My? Ja, b kom na My 
jou Saligmaker. Amen.

AFDELING 20
Openbaring oor Kerkorganisasie en bestuur, gegee deur Joseph Smith 
die Profeet, te of naby Fayette, New York. Dele van hierdie openbaring 
kon so vroeg as somer 1829 gegee gewees het. Die volledige openba
ring, bekend gedurende dié tyd as die Articles and Covenants [Ar
tikels en Verbonde], is moontlik opgeteken kort na 6 April 1830 (die 
dag waarop die Kerk georganiseer is). Die Profeet het geskryf: “Ons 
het ontvang van Hom [Jesus Christus] die volgende, deur die gees 
van profesie en openbaring; wat nie slegs vir ons baie inligting ge
gee het nie, maar ook vir ons aangedui het die presiese dag waarop, 
volgens sy wil en gebod, ons moes voortgaan om sy Kerk weer eens 
hier op die aarde te organiseer.”
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die sesde dag van die maand wat 
April genoem word—

2 Welke gebooie gegee is aan 
Joseph Smith, Jr., wat a geroep 
is deur God, en’n b apostel van 
 Jesus Christus geordineer is, om 
die eerste c ouderling te wees van 
hierdie kerk.

3 En aan Oliver Cowdery, wat 
ook geroep is deur God, ’n apos-
tel van Jesus Christus, om die 
tweede ouderling te wees van 
hierdie kerk, en geordineer on-
der sy hand;

4 En dit volgens die genade van 
ons Here en Saligmaker  Jesus 
Christus, aan wie al die heerlik-
heid toekom, beide nou en vir 
ewig. Amen.

5 Nadat dit waarlik getoon is 
aan hierdie eerste ouderling dat 
hy ’n vergifnis ontvang het van 
sy sondes, was hy weer a verstrik 
in die ydelhede van die wêreld.

6 Maar na bekering, en hy hom-
self opreg verootmoedig het, deur 
geloof, het God hom bygestaan 
deur ’n heilige a engel, wie se b ge-
laat soos weerlig was, en wie se 
kleding rein en wit was bo alle an-
der witheid;

7 En het aan hom gegee gebooie 
wat hom geïnspireer het;

8 En het hom die krag gegee van 
omhoog, deur die a middele wat 
voorheen berei is om die Boek van 
Mormon te vertaal;

9 Wat ’n kroniek bevat van ’n ge-
valle volk, en die a volheid van die 
b evangelie van Jesus Christus aan 
die nie-Jode en ook aan die Jode;

10 Wat gegee is deur inspirasie, 
en is bevestig aan a andere deur 
die bediening van engele, en is 
b bekendgemaak aan die wêreld 
deur hulle—

11 Wat bewys aan die wêreld dat 
die heilige skrifture a waar is en 
dat God wel mense b inspireer en 
hulle roep tot sy c heilige werk in 
hierdie tyd en geslag, sowel as in 
die geslagte van ouds;

12 En daardeur toon dat Hy 
a dieselfde God is gister, vandag 
en vir ewig. Amen.

13 Daarom, omdat dit sulke 
groot getuies het, sal die wêreld 
deur hulle geoordeel word, en 
wel soveel as wat hierna kom tot 
’n kennis van hierdie werk.

14 En diegene wat dit ontvang 
in geloof, en a regverdigheid doen, 
sal ’n b kroon van ewige lewe ont-
vang;

15 Maar diegene wat hulle 
harte verhard in a ongeloof, en dit 

 2 a gs Gesag;  
Roep, Geroepe van 
God, Roeping.

  b gs Apostel.
  c gs Ouderling.
 5 a JS—G 1:28–29.
 6 a JS—G 1:30–35.  

gs Engele.
  b Matt. 28:2–3.
 8 a gs Urim en Tummim.
 9 a JS—G 1:34.

  b gs Evangelie.
 10 a Moro. 7:29–32;  

L&V 5:11.
  b Sien “Die Getuienis 

van Drie Getuies” en 
“Die Getuienis van 
Agt Getuies” in die 
voorwerk van die 
Boek van Mormon.

 11 a gs Skrifture—Waarde 
van die skrifture.

  b gs Inspirasie, Inspireer.
  c gs Heilig.
 12 a Hebr. 13:8;  

1 Ne. 10:18–19;  
Morm. 9:9–10;  
L&V 35:1; 38:1–4.

 14 a gs Regverdigheid, 
Regverdig.

  b gs Ewige Lewe;  
Verheffing.

 15 a gs Ongeloof.
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verwerp, dit sal lei na hul eie ver-
oordeling—

16 Want die Here God het dit ge-
spreek; en ons, die ouderlinge van 
die kerk, het gehoor en lewer ge-
tuienis van die woorde van die 
glorieryke Majesteit omhoog, aan 
wie die heerlikheid toekom vir 
ewig en ewig. Amen.

17 Vanweë hierdie dinge a weet 
ons dat daar ’n b God in die he-
mel is, wat oneindig en ewig is, 
van ewigdurendheid tot ewigdu-
rendheid, dieselfde onverander-
like God, die maker van hemel en 
aarde en alle dinge wat in hulle is;

18 En dat Hy die mens a geskape 
het, man en vrou, na sy eie b beeld 
en na sy eie gelykenis, het Hy 
hulle geskape;

19 En het aan hulle gebooie ge-
gee dat hulle Hom moet a liefhê en 
Hom b dien, die enigste lewende 
en ware God, en dat Hy die enig-
ste wese moes wees wat hulle 
moet c aanbid.

20 Maar deur die oortreding van 
hierdie heilige wette het die mens 
a vleeslik en b duiwels geword, en 
het c gevalle mens geword.

21 Daarom, die Almagtige God 
het sy a Eniggebore Seun gegee, 

soos dit geskryf is in daardie 
skrifture wat van Hom gegee is.

22 Hy het a versoekings gely 
maar geen ag geslaan op hulle 
nie.

23 Hy is a gekruisig, het gesterf, 
en weer b opgestaan op die derde 
dag;

24 En a opgevaar na die hemel, 
om te sit aan die regterhand van 
die b Vader, om te heers met al-
magtige krag volgens die wil van 
die Vader;

25 Sodat soveel as wat wil a glo 
en gedoop word in sy heilige 
Naam, en b volhard in geloof tot 
die einde, sal gered word—

26 Nie net diegene wat geglo het 
nadat Hy gekom het in die a mid-
delpunt van tyd, in die vlees nie, 
maar al diegene vanaf die begin, 
naamlik soveel as wat was voor 
Hy gekom het, wat geglo het in 
die woorde van die b heilige pro-
fete, wat gespreek het soos hulle 
geïnspireer is deur die c gawe van 
die Heilige Gees, wat waarlik d ge-
tuig het van Hom in alle dinge, sal 
die ewige lewe hê.

27 Asook diegene wat daarna 
kom, wat sal glo in die a gawes 
en roepings van God deur die 

 17 a L&V 76:22–23.
  b Jos. 2:11.  

gs God, Godheid.
 18 a gs Skep, Skepping.
  b Gén. 1:26–27;  

Mosia 7:27;  
Ether 3:14–17.

 19 a Deut. 11:1;  
Matt. 22:37;  
Moro. 10:32;  
L&V 59:5–6.

  b Deut. 6:13–15.  
gs Diens.

  c gs Aanbid.
 20 a gs Wellus, 

Wellustigheid.
  b gs Duiwel.
  c gs Natuurlike Mens.
 21 a gs Eniggeborene.
 22 a Matt. 4:1–11; 27:40.
 23 a gs Kruisiging.
  b gs Opstanding.
 24 a gs Hemelvaart.
  b gs God, Godheid—

God die Vader;  
Vader in die Hemel.

 25 a L&V 35:2; 38:4; 45:5, 
8; 68:9; 76:51–53.

  b gs Volhard.
 26 a L&V 39:1–3.
  b Jakob 4:4; 7:11;  

Mosia 13:33.
  c Moses 5:58.  

gs Heilige Gees.
  d gs Jesus Christus—

Profesieë aangaande 
die geboorte en dood 
van Jesus Christus.

 27 a L&V 18:32.
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Heilige Gees, wat b getuienis le-
wer van die Vader en die Seun;

28 Welke Vader, Seun en Hei-
lige Gees a een God is, oneindig 
en ewig, sonder einde. Amen.

29 En ons weet dat alle mense 
moet a bekeer en glo in die Naam 
van Jesus Christus, en die Vader 
aanbid in sy Naam, en volhard in 
b geloof in sy Naam tot die einde, 
of hulle kan nie c gered word in 
die koninkryk van God nie.

30 En ons weet dat a regverdig-
making deur die b genade van ons 
Here en Saligmaker Jesus Chris-
tus juis en waar is;

31 En ons weet ook, dat a heilig-
making deur die genade van ons 
Here en Saligmaker Jesus Chris-
tus juis en waar is, aan al diegene 
wat God liefhet en dien met hulle 
hele b mag, verstand en krag.

32 Maar daar is ’n moontlikheid 
dat die mens kan a val van genade 
en die lewende God verlaat;

33 Daarom, laat die kerk oplet 
en altyd bid, dat hulle nie in a ver-
soeking val nie;

34 Ja, en laat selfs diegene wat 
geheilig is ook oplet.

35 En ons weet dat hierdie dinge 
waar is en volgens die openba-
rings van Johannes, nóg a byvoeg 

tot, nóg wegneem van die profe-
sie van hierdie boek, die heilige 
b skrifture, of die openbarings van 
God wat hierna sal kom deur die 
gawe en mag van die Heilige 
Gees, die c stem van God, of die 
bediening van engele.

36 En die Here God het dit ge-
spreek; en laat eer, krag en heer-
likheid betoon word aan sy heilige 
Naam, beide nou en ewig. Amen.

37 En verder, by wyse van gebod 
aan die kerk aangaande die wyse van 
doop—Al diegene wat hulle ver-
ootmoedig voor God en begeer 
om a gedoop te word, en na vore 
kom met b gebroke harte en ver-
slae geeste en getuig voor die 
kerk dat hulle waarlik bekeer het 
van hulle sondes en gewillig is 
om op hulle die c Naam van Jesus 
Christus te neem, met ’n d vasbe-
radenheid om Hom te dien tot die 
einde en waarlik toon deur hulle 
e werke dat hulle ontvang het van 
die Gees van Christus tot die f ver-
gifnis van hul sondes, sal ontvang 
word deur die doop in sy kerk.

38 Die plig van die ouderlinge, 
priesters, leraars, diakens en lede van 
die kerk van Christus—’n a Apostel 
is ’n b ouderling, en dit is sy roe-
ping om te doop;

 27 b L&V 42:17.
 28 a Joh. 17:20–22;  

3 Ne. 11:27, 36.  
gs God, Godheid.

 29 a gs Bekeer, Bekering.
  b gs Geloof, Glo.
  c gs Heil;  

Plan van Verlossing.
 30 a gs Regverdigmaking, 

Regverdig.
  b gs Genade.
 31 a gs Heiligmaking.

  b Deut. 6:5;  
Moro. 10:32.

 32 a gs Afval;  
Rebellie.

 33 a gs Versoek, 
Versoeking.

 35 a Openb. 22:18–19.
  b gs Skrifture.
  c L&V 18:33–36.
 37 a gs Doop.
  b gs Gebroke Hart.
  c Mosia 5:7–9; 18:8–10.  

gs Jesus Christus—
Om die Naam van 
Jesus Christus op 
ons te neem.

  d gs Volhard.
  e Jak. 2:18.  

gs Werke.
  f gs Vergifnis 

van Sondes.
 38 a gs Apostel.
  b 3 Ne. 11:21–22.
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39 En om ander ouderlinge, 
priesters, leraars, en diakens te 
a ordineer;

40 En om die brood en wyn te 
a bedien—die embleme van die 
vlees en bloed van Christus—

41 En om diegene te a beves-
tig wat gedoop word in die 
kerk, deur die oplegging van 
b hande vir die doop van vuur 
en die c Heilige Gees, volgens die  
skrifture;

42 En om te leer, uit te lê, te ver-
maan, te doop en te waak oor die 
kerk;

43 En om die kerk te bevestig 
deur die oplegging van hande, 
en die skenking van die Heilige 
Gees;

44 En om die leiding te neem by 
alle vergaderings.

45 Die ouderlinge moet die ver-
gaderings a lei soos hulle gelei 
word deur die Heilige Gees, oor-
eenkomstig die gebooie en open-
barings van God.

46 Die a priester se plig is om 
te preek, te b leer, uit te lê, te ver-
maan, en te doop, en om die nag-
maal te bedien,

47 En om die huis van elke lid te 
besoek, en om hulle te vermaan 
om a hardop te b bid en in die ge-
heim en alle c familiepligte na te 
kom.

48 En hy mag ook ander pries-
ters, leraars en diakens a ordineer.

49 En hy moet die leiding neem 
by vergaderings as daar geen ou-
derling teenwoordig is nie;

50 Maar wanneer daar ’n ou-
derling teenwoordig is, moet hy 
net preek, leer, uitlê, vermaan, en 
doop,

51 En die huis van elke lid 
besoek, om hulle te vermaan 
om hardop te bid en in die ge-
heim en alle familiepligte na  
te kom.

52 In al hierdie pligte moet die 
priester die ouderling a bystaan 
indien die omstandighede dit 
vereis.

53 Die a leraar se plig is om al-
tyd te b waak oor die kerk, en met 
hulle te wees en hulle te versterk.

54 En toesien dat daar geen 
ongeregtigheid in die kerk is 
nie, nóg a hardheid teenoor me-
kaar, nóg leuens, nóg laster, nóg 
b kwaadsprekery;

55 En toesien dat die kerk ge-
reeld byeenkom, en ook toesien 
dat al die lede hulle pligte nakom.

56 En hy moet die leiding 
neem by vergaderings in die af-
wesigheid van die ouderling of 
priester—

57 En moet altyd bygestaan 
word, in al sy pligte in die kerk, 

 39 a Moro. 3;  
L&V 107:58.

 40 a gs Nagmaal.
 41 a L&V 33:11, 14–15; 55:3.
  b gs Hande, 

Oplegging van.
  c gs Gawe van die 

Heilige Gees.
 45 a Moro. 6:9;  

L&V 46:2.
 46 a L&V 84:111; 107:61.  

gs Priester, Aäroniese 
Priesterskap.

  b gs Onderrig, 
Onderwyser.

 47 a L&V 19:28.
  b 1 Tim. 2:8.
  c gs Gesin.

 48 a gs Ordineer, 
Ordinering.

 52 a L&V 107:14.
 53 a gs Leraar, Aäroniese 

Priesterskap.
  b gs Waak, Wagte.
 54 a 1 Thes. 5:11–13.
  b gs Kwaadsprekery.
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deur die a diakens, indien omstan-
dighede dit vereis.

58 Maar nóg leraars nóg diakens 
het gesag om te doop, die nag-
maal te bedien, of hande op te lê.

59 Hulle moet, egter, waarsku, 
uitlê, vermaan, en leer, en almal 
uitnooi om na Christus te kom.

60 Elke a ouderling, priester, le-
raar of diaken moet geordineer 
word ooreenkomstig die gawes 
en b roepings van God aan hom; 
en hy moet geordineer word deur 
die mag van die Heilige Gees, wat 
in die een is wat hom ordineer.

61 Die onderskeie ouderlinge 
wat hierdie kerk van Christus 
vorm, moet in konferensie byeen-
kom eenkeer elke drie maande, of 
van tyd tot tyd soos genoemde 
konferensies sal aanwys of vas-
stel;

62 En genoemde konferensies 
moet sodanige kerklike sake af-
handel wat nodig is om af te han-
del op daardie tydstip.

63 Die ouderlinge moet hulle li-
sensies ontvang van ander ouder-
linge, deur die a stem van die kerk 
waaraan hulle behoort, of van die 
konferensies.

64 Elke priester, leraar of diaken, 
wat geordineer is deur ’n priester, 
mag ’n sertifikaat van hom kry 
op daardie tydstip, welke a serti-
fikaat, wanneer voorgelê aan ’n 

ouderling, hom die reg sal gee op 
’n lisensie, wat hom sal magtig 
om die pligte van sy roeping uit 
te voer, of hy mag dit ontvang van 
’n konferensie.

65 Geen persoon mag a geordi-
neer word tot enige amp in hier-
die kerk, waar daar ’n behoorlik 
georganiseerde tak van die kerk 
is, sonder die b stem van daardie 
kerk nie.

66 Maar die presiderende ou-
derlinge, reisende biskoppe, 
hoëraadslede, hoëpriesters, en 
ouderlinge, mag die voorreg hê 
om te ordineer waar daar nie ’n 
tak van die kerk is sodat ’n stem-
ming gehou mag word nie.

67 Elke president van die hoë-
priesterskap (of presiderende 
ouderling), a biskop, hoëraadslid, 
en b hoëpriester, moet geordineer 
word onder leiding van ’n c hoë-
raad of algemene konferensie.

68 Die a plig van die lede nadat hulle 
deur die doop ontvang is—Die ou-
derlinge of priesters moet genoeg 
tyd hê om alle dinge uit te lê aan-
gaande die kerk van Christus so-
dat hulle b verstaan, voordat hulle 
van die c nagmaal gebruik en be-
vestig word deur die oplegging 
van d hande van die ouderlinge, 
sodat alle dinge ordelik gedoen 
word.

69 En die lede moet aan die 

 57 a gs Diaken.
 60 a gs Ouderling.
  b gs Roep, Geroepe 

van God, Roeping.
 63 a gs Algemene 

Instemming.
 64 a L&V 20:84; 52:41.

 65 a gs Ordineer, 
Ordinering.

  b L&V 26:2.  
gs Algemene 
Instemming.

 67 a gs Biskop.
  b gs Hoëpriester.

  c gs Hoëraad.
 68 a gs Plig.
  b gs Begrip.
  c gs Nagmaal.
  d gs Hande, 

Oplegging van.
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kerk, en ook aan die ouderlinge 
toon, deur ’n goddelike wandel 
en spraak, dat hulle dit waardig 
is, sodat daar a werke en geloof 
mag wees ooreenkomstig die hei-
lige skrifture—wandelend in b hei-
ligheid voor die Here.

70 Elke lid van die kerk van 
Christus met kinders moet hulle 
bring na die ouderlinge voor die 
kerk, wat hulle hande op hulle 
moet lê in die Naam van Jesus 
Christus, en hulle a seën in sy 
Naam.

71 Niemand kan in die kerk van 
Christus ontvang word tensy hy 
die ouderdom van a toerekenbaar-
heid bereik het voor God nie, en 
in staat is tot b bekering.

72 Die a doop moet bedien word 
op die volgende wyse aan al die-
gene wat bekeer—

73 Die persoon wat deur God 
geroep is en gesag het van Jesus 
Christus om te doop, sal afgaan in 
die water saam met die persoon 
wat homself of haarself aange-
bied het vir die doop, en sal sê, en 
hom of haar by die naam noem: In 
opdrag van Jesus Christus, doop 
ek u in die Naam van die Vader, 
en van die Seun, en van die Hei-
lige Gees. Amen.

74 Dan sal hy hom of haar onder 

die water a dompel, en weer uit-
kom uit die water.

75 Dit is raadsaam dat die kerk 
dikwels byeenkom om te a gebruik 
van die brood en wyn ter b gedag-
tenis aan die Here Jesus;

76 En die ouderling of priester 
sal dit bedien; en volgens hierdie 
a wyse sal hy dit bedien—hy sal 
kniel saam met die kerk en die 
Vader aanroep in plegtige gebed, 
en sê:

77 O God, die Ewige Vader, ons 
vra U in die Naam van u Seun, 
 Jesus Christus, om hierdie a brood 
te seën en te heilig aan die siele 
van al diegene wat daarvan ge-
bruik, dat hulle mag eet ter ge-
dagtenis aan die liggaam van u 
Seun, en b getuig voor U, o God, 
die Ewige Vader, dat hulle gewil-
lig is om c op hulle die Naam van 
u Seun te neem, en Hom altyd te 
onthou en sy gebooie te d onder-
hou wat Hy hulle gegee het; so-
dat hulle altyd sy e Gees mag hê 
om met hulle te wees. Amen.

78 Die a wyse van die bediening 
van die wyn—hy sal ook die b be-
ker neem, en sê:

79 O God, die Ewige Vader, ons 
vra U in die Naam van u Seun, 
 Jesus Christus, om hierdie a wyn te 
seën en te heilig aan die siele van 

 69 a Jak. 2:14–17.
  b gs Heiligheid.
 70 a gs Seën, Geseënd, 

Seëning—Seën 
van kinders.

 71 a L&V 18:42; 29:47; 
68:25–27.  
gs Doop—Vereistes  
vir die doop;  
Toerekenbaar, 

Toerekenbaarheid.
  b gs Bekeer, Bekering.
 72 a 3 Ne. 11:22–28.
 74 a gs Doop—Doop deur 

onderdompeling.
 75 a Hand. 20:7.
  b gs Nagmaal.
 76 a Moro. 4.
 77 a Lk. 22:19.
  b Mosia 18:8–10;  

L&V 20:37.
  c Mosia 5:8–12.
  d gs Gehoorsaam, 

Gehoorsaamheid.
  e Joh. 14:16.
 78 a Moro. 5.
  b Lk. 22:20.
 79 a L&V 27:2–4.
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al diegene wat daarvan drink, dat 
hulle dit mag doen ter gedagtenis 
aan die bloed van u Seun, wat vir 
hulle gestort is; dat hulle mag ge-
tuig voor U, o God, die Ewige Va-
der, dat hulle Hom altyd onthou, 
sodat hulle sy Gees mag hê om 
met hulle te wees. Amen.

80 Enige lid van die kerk van 
Christus wat oortree, of verras 
word in ’n oortreding, sal mee 
gehandel word soos die skrifture 
vereis.

81 Dit sal die plig wees van die 
onderskeie kerke, wat die kerk 
van Christus vorm, om een of 
meer van hul leraars te stuur om 
die onderskeie konferensies by te 
woon wat gehou word deur die 
ouderlinge van die kerk,

82 Met ’n lys van die a name van 
die onderskeie lede wat hulle ver-
enig het met die kerk sedert die 
vorige konferensie; of stuur met 

’n priester; sodat ’n volledige lys 
van al die name van die hele kerk 
gehou mag word in ’n boek deur 
een van die ouderlinge, wie ook 
al die ander ouderlinge sal aan-
stel van tyd tot tyd;

83 En ook, indien enigeen uit die 
kerk a gewerp is, sodat hulle name 
uitgewis mag word van die alge-
mene kerkverslag van name.

84 Alle lede wat verhuis van 
die kerk waar hulle woon, indien 
hulle gaan na ’n kerk waar hulle 
nie bekend is nie, mag ’n brief 
neem wat sertifiseer dat hulle 
goeie lede is en van onbesproke 
gedrag, welke sertifikaat gete-
ken mag word deur enige ou-
derling of priester indien die lid 
wat die brief ontvang persoon-
lik bekend is aan die ouderling 
of priester, of dit mag geteken 
word deur die leraars of diakens 
van die kerk.

 82 a Moro. 6:4.
 83 a Ex. 32:33; Alma 5:57;  

Moro. 6:7.  
gs Ekskommunikeer.

AFDELING 21
Openbaring gegee aan Joseph Smith die Profeet, te Fayette, New 
York, 6 April 1830. Hierdie openbaring is gegee tydens die organi
sasie van die Kerk, op die genoemde datum, in die tuiste van Peter 
Whitmer Snr. Ses mans, wat voorheen gedoop is, het deelgeneem. 
Deur eenparige stem het hierdie persone hul begeerte en vasbera
denheid uitgespreek om te organiseer volgens die gebod van God 
(sien afdeling 20). Hulle het ook gestem om Joseph Smith Jr. en Oli
ver Cowdery, te aanvaar en te onderskraag as die presiderende be
amptes van die Kerk. Deur die oplegging van hande, het Joseph toe 
vir Oliver geordineer as ’n ouderling van die Kerk, en Oliver het 
soortgelyk vir Joseph geordineer. Na die bediening van die nagmaal, 
het Joseph en Oliver hande op die deelnemers afsonderlik gelê vir 
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1–3, Joseph Smith word geroep om 
’n siener, vertaler, profeet, apostel 
en ouderling te wees; 4–8, Sy woord 
sal die saak van Sion lei; 9–12, Die 
Heiliges sal sy woorde glo wanneer 
hy deur die Trooster spreek.

Kyk, daar sal ’n a verslag gehou 
word onder julle; en daarin sal jy 
’n b siener genoem word, ’n ver-
tolker, ’n profeet, ’n c apostel van 
 Jesus Christus, ’n ouderling van 
die kerk deur die wil van God 
die Vader, en die genade van julle 
Here Jesus Christus.

2 a Geïnspireer deur die Heilige 
Gees om die fondament daarvan 
te lê, en om dit op te bou tot die 
allerheiligste geloof.

3 Welke a kerk b georganiseer is 
en gevestig is in die jaar van julle 
Here agttien honderd en dertig, in 
die vierde maand, en op die sesde 
dag van die maand wat April ge-
noem word.

4 Daarom, bedoelende die kerk, 
jy sal ag slaan op al sy a woorde 
en gebooie wat hy aan julle sal 
gee soos hy hulle ontvang, wan-
delend in alle b heiligheid voor 
my;

5 Want sy a woord sal julle ont-
vang, asof van my eie mond, in 
alle geduld en geloof.

6 Want deur hierdie dinge te 
doen, sal die a poorte van die hel 
nie seëvier oor julle nie; ja, en die 
Here God sal die magte van die 
b duisternis verdryf van voor julle, 
en die hemele laat c skud tot julle 
voordeel, en sy Naam se d heer-
likheid.

7 Want so sê die Here God: Hom 
het Ek geïnspireer om die saak 
van a Sion te bevorder met groot 
krag ten goede, en sy ywer ken 
Ek, en sy gebede het Ek gehoor.

8 Ja, sy geween vir Sion het Ek 
gesien, en Ek sal nie toelaat dat hy 
langer oor haar sal treur nie; want 
sy dag van verblyding het gekom 
oor die a vergifnis van sondes, en 
die openbarings van my seëninge 
op sy werke.

9 Want, kyk, Ek sal al die-
gene wat in my a wingerd arbei, 
b seën met ’n magtige seëning, 
en hulle sal sy woorde glo, wat 
hom gegee word deur My deur 
die c Trooster, wat d openbaar dat 
Jesus e gekruisig is deur f son-
dige mense vir die sondes van 

21 1 a L&V 47:1;  
69:3–8; 85:1.

  b gs Siener.
  c gs Apostel.
 2 a gs Inspirasie, 

Inspireer.
 3 a gs Kerk van Jesus 

Christus van die 
Heiliges van die 
Laaste Dae, Die.

  b L&V 20:1.

 4 a gs Skrifture.
  b gs Heiligheid.
 5 a L&V 1:38.  

gs Onderskraging van 
Kerkleiers;  
Profeet.

 6 a Matt. 16:18;  
L&V 10:69.

  b Kol. 1:12–13.
  c L&V 35:24.
  d gs Heerlikheid.

 7 a gs Sion.
 8 a L&V 20:5–6.
 9 a gs Wingerd van 

die Here.
  b 1 Ne. 13:37;  

Jakob 5:70–76.
  c gs Trooster.
  d gs Getuig.
  e gs Kruisiging.
  f gs Sonde.

die skenking van die Heilige Gees en vir die bevestiging van elk
een as ’n lid van die Kerk.
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AFDELING 23
’n Reeks van vyf openbarings gegee deur Joseph Smith die Profeet, 
te Manchester, New York, April 1830, aan Oliver Cowdery, Hyrum 

AFDELING 22
Openbaring gegee deur Joseph Smith die Profeet, te Manchester, 
New York, 16 April 1830. Hierdie openbaring is gegee aan die Kerk 
as gevolg van sommiges wat voorheen gedoop is, begerig om te ver
enig met die Kerk sonder herdoop.

die g wêreld, ja vir die vergifnis 
van sondes vir die h berouvolle  
hart.

10 Nou is dit my wil dat hy deur 
jou a geordineer word,  Oliver 
 Cowdery, my apostel;

11 Dit synde ’n ordinansie vir 
jou te wees, dat jy ’n ouderling 
is onder sy hand, hy synde die 

a eerste vir jou te wees, sodat jy 
’n ouderling mag wees vir hier-
die kerk van Christus, wat my 
Naam dra.

12 En die eerste prediker van 
hierdie kerk aan die kerk, en voor 
die wêreld, ja, voor die nie-Jode; 
ja, en so sê die Here God, sien, 
sien, ook aan die a Jode. Amen.

 9 g 1 Joh. 2:2.  
gs Wêreld—Mense 
wat nie die gebooie 
gehoorsaam nie.

  h gs Gebroke Hart.
 10 a gs Ordineer, 

Ordinering.
 11 a L&V 20:2.
 12 a 1 Ne. 13:42; 

   L&V 19:27; 90:8–9.
22 1 a Hebr. 8:13;  

3 Ne. 12:46–47.
  b L&V 66:2.  

gs Nuwe en Ewigdu-
rende Verbond;  
Verbond.

 2 a Gal. 2:16.  
gs Wet van Moses.

  b Moro. 8:23–26.
 4 a Matt. 7:13–14;  

Lk. 13:24;  
2 Ne. 9:41;  
31:9, 17–18;  
3 Ne. 14:13–14.  
gs Doop.

  b Jakob 4:10.

1, Die doop is ’n nuwe en ewigdu
rende verbond; 2–4, Doop deur die 
nodige gesag word vereis.

Kyk, Ek sê vir julle dat alle a ou 
verbonde het Ek laat wegdoen in 
hierdie saak; en dit is ’n b nuwe 
en ewigdurende verbond, naam-
lik dit wat was vanaf die begin.

2 Daarom, alhoewel ’n man ’n 
honderd keer gedoop word, baat 
dit hom niks nie, want julle kan 

nie ingaan deur die eng poort 
deur die a wet van Moses nie, nóg 
deur julle b dooie werke.

3 Want dit is vanweë julle dooie 
werke dat Ek julle hierdie laaste 
verbond en hierdie kerk laat op-
bou het vir My, net soos in die dae 
van ouds.

4 Daarom, gaan julle in by die 
a poort, soos Ek gebied het, en 
b soek nie om julle God raad te 
gee nie. Amen.
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23 1 a gs Hoogmoed.
  b gs Versoek, 

Versoeking.
 3 a L&V 81:4–5; 108:7.

 4 a JS—G 1:4.
 6 a Matt. 10:38;  

3 Ne. 12:30.
  b L&V 20:47, 51.

  c gs Gebed.
 7 a gs Doop—

Noodsaaklik.

Smith, Samuel H. Smith, Joseph Smith Snr. en Joseph Knight Snr. 
As die gevolg van ’n opregte begeerte van die genoemde vyf persone 
om te weet van hul onderskeie pligte, het die Profeet by die Here na
vraag gedoen en ’n openbaring vir elke persoon ontvang.

1–7, Hierdie eerste dissipels word 
geroep om te preek, vermaan, en die 
kerk te versterk.

Kyk, Ek spreek tot jou, Oliver, ’n 
paar woorde. Kyk, jy is geseënd, 
en is onder geen veroordeling nie. 
Maar waak teen a hoogmoed, so-
dat jy nie in b versoeking kom nie.

2 Maak jou roeping bekend aan 
die kerk, en ook voor die wêreld, 
en jou hart sal geopen word om 
die waarheid te preek van nou af 
en vir ewig. Amen.

3 Kyk, Ek spreek tot jou, Hyrum, 
’n paar woorde; want jy is ook on-
der geen veroordeling nie, en jou 
hart is geopen, en jou tong los-
gemaak; en jou roeping is om te 
vermaan, en om die kerk voort-
durend te a versterk. Daarom, jou 
plig is tot die kerk vir ewig, en dit 
vanweë jou familie. Amen.

4 Kyk, Ek spreek ’n paar woorde 
tot jou, a Samuel; want jy is ook 

onder geen veroordeling nie, en 
jou roeping is ook tot vermaning, 
en om die kerk te versterk; en jy 
is nog nie geroep om vir die wê-
reld te preek nie. Amen.

5 Kyk, Ek spreek ’n paar woorde 
tot jou, Joseph; want jy is ook on-
der geen veroordeling nie, en jou 
roeping is ook tot vermaning, en 
om die kerk te versterk; en dit is 
jou plig van nou af en vir ewig. 
Amen.

6 Kyk, Ek openbaar aan jou, 
Joseph Knight, deur hierdie 
woorde, dat jy jou a kruis moet op-
neem, daarin dat jy b hardop moet 
c bid voor die wêreld asook in die 
geheim, en in jou familie, en on-
der jou vriende, en in alle plekke.

7 En kyk, dit is jou plig om te 
a verenig met die ware kerk, en 
laat jou taal voortdurend tot ver-
maning wees, sodat jy die loon 
van die arbeider mag ontvang. 
Amen.

AFDELING 24
Openbaring gegee aan Joseph Smith die Profeet en Oliver Cowdery, te 
Harmony, Pennsilvanië, Julie 1830. Alhoewel minder as vier maande 
verloop het sedert die organisasie van die Kerk, het vervolging intens 
geword, en die leiers moes veiligheid soek in gedeeltelike afsondering. 
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1–9, Joseph Smith word geroep om 
skrifture te vertaal, te preek, en uit 
te lê; 10–12, Oliver Cowdery word 
geroep om die evangelie te preek; 
13–19, Die wet word geopenbaar 
met betrekking tot wonderwerke, 
vervloekings, afskud van stof van 
mense se voete en om te reis sonder 
beurs of reissak.

Kyk, jy is geroep en gekies om die 
Boek van Mormon te skryf, en tot 
my bediening; en Ek het jou op-
gehef uit jou verdrukkings, en het 
jou raad gegee, sodat jy verlos is 
van al jou vyande, en jy is verlos 
van die magte van Satan en van 
die duisternis!

2 Nietemin, jy is nie sonder ver-
ontskuldiging in jou a oortredings 
nie; nietemin, gaan heen en son-
dig nie meer nie.

3 a Verheerlik jou amp; en nadat 
jy jou landerye gesaai en hulle be-
veilig het, gaan spoediglik na die 
kerk wat in b Colesville, Fayette, 
en Manchester is, en hulle sal jou 
c onderhou, en Ek sal hulle seën 
beide geestelik en stoflik;

4 Maar as hulle jou nie ontvang 
nie, sal Ek oor hulle ’n vervloe-
king stuur in plaas van ’n seëning.

5 En jy sal voortgaan om God 
aan te roep in my Naam, en die 

dinge skryf wat jou gegee sal 
word deur die a Trooster, en alle 
skrifture uitlê aan die kerk.

6 En dit sal jou op daardie oom-
blik gegee word wat jy moet 
a spreek en skryf, en hulle sal dit 
hoor, of Ek sal aan hulle ’n ver-
vloeking stuur in plaas van ’n 
 seëning.

7 Want jy sal al jou a diens wy 
aan Sion; en hierin sal jy krag hê.

8 Wees a geduldig in b verdruk-
kings, want jy sal vele hê; maar 
c verduur hulle, want, sien, Ek is 
met jou, tot aan die d einde van 
jou dae.

9 En in stoflike arbeid sal jy nie 
krag hê nie, want dit is nie jou 
roeping nie. Gee aandag aan jou 
a roeping en jy sal dít ontvang wat 
jy nodig sal hê om jou amp te ver-
heerlik, en om alle skrifte uit te 
lê, en hou aan met die oplegging 
van hande en die bevestiging van 
die kerke.

10 En jou broer Oliver sal voort-
gaan om my Naam uit te dra voor 
die wêreld, en ook aan die kerk. 
En hy moet nie veronderstel dat 
hy genoeg kan sê oor my saak 
nie; en sien, Ek is met hom tot 
die einde.

11 In My sal hy heerlikheid hê, 
en nie in homself nie, hetsy in 

Die volgende drie openbarings is op hierdie tydstip gegee om hulle 
te versterk, te bemoedig en te onderrig.

24 2 a L&V 1:31–32.
 3 a Jakob 1:19; 2:2.
  b L&V 26:1; 37:2.
  c L&V 70:12.
 5 a gs Trooster.
 6 a Ex. 4:12; 

   Matt. 10:19–20;  
Lk. 12:11–12;  
Hel. 5:18–19;  
L&V 84:85; 100:5–8;  
Moses 6:32.

 7 a gs Diens.

 8 a gs Geduld.
  b gs Teenstand.
  c gs Volhard.
  d Matt. 28:20.
 9 a gs Rentmeester, 

Rentmeesterskap.
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 12 a gs Preek.
  b L&V 34:6.
 13 a gs Teken;  

Wonderwerk.
  b 1 Ne. 17:50.
  c Mark. 16:17.
  d gs Gees—Bose geeste.
  e gs Genees, Genesings.

  f Hand. 28:3–9;  
L&V 84:71–72; 
124:98–99.

 14 a gs Salwing van 
die Siekes.

 15 a Matt. 10:11–15.
  b Mark. 6:11;  

Lk. 10:11;  

L&V 60:15;  
75:19–22; 99:4–5.

 18 a Matt. 10:9–10; Lk. 10:4;  
L&V 84:78–79.

 19 a Jakob 5:61–74;  
L&V 39:17; 71:4.

  b gs Ordineer, 
Ordinering.

swakheid of krag, hetsy in bande 
of vry;

12 En ten alle tye, en in alle 
plekke, sal hy sy mond open en 
my evangelie a verkondig soos 
met die stem van ’n b trompet, 
beide dag en nag. En Ek sal aan 
hom krag gee soos dit nie onder 
mense bekend is nie.

13 Vra nie vir a wonderwerke 
nie, tensy Ek julle sal b gebied, be-
halwe die c uitwerping van d dui-
wels, e genesing van die siekes en 
teen f giftige slange, en teen dode-
like giwwe;

14 En a hierdie dinge sal julle nie 
doen nie, tensy dit van julle ver-
lang word deur hulle wat dit be-
geer, sodat die skrifture vervul 
mag word; want julle sal doen 
volgens dit wat geskryf is.

15 En watter plek julle ook al sal 
a binnegaan, en hulle ontvang julle 
nie in my Naam nie, sal julle ’n 
vervloeking laat in plaas van ’n 
seëning, deur die b stof van julle 
voete af te skud teen hulle as ’n 

getuienis, en julle voete reinig 
langs die pad.

16 En dit sal gebeur dat wie ook 
al hulle hande op julle sal lê met 
geweld, sal julle hulle gebied om 
geslaan te word in my Naam; en, 
kyk, Ek sal hulle slaan volgens 
julle woorde, in my eie bepaalde 
tyd.

17 En wie ook al jou na die ge-
reg sal neem, sal deur die gereg 
vervloek word.

18 En jy sal geen a beurs of reis-
sak, nóg stawwe, nóg twee kle-
dingstukke, saamneem, want die 
kerk sal aan jou gee wat jy beno-
dig op die presiese uur vir voed-
sel en vir kleding, en vir skoene 
en vir geld, en vir reissak.

19 Want jy is geroepe om my 
wingerd te a snoei met ’n magtige 
snoeiing, ja, waarlik vir die laaste 
keer; ja, en ook al diegene wat jy 
b geordineer het, en hulle sal al-
les doen volgens hierdie wyse. 
Amen.

AFDELING 25
Openbaring gegee deur Joseph Smith die Profeet, te Harmony, Penn
silvanië, Julie 1830 (sien die opskrif van afdeling 24). Hierdie open
baring maak die wil van die Here bekend aan Emma Smith, die 
Profeet se vrou.
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25 1 a Joh. 1:12.  
gs Seuns en 
Dogters van God.

  b gs Koninkryk van 
God of Koninkryk 
van die Hemel.

 2 a gs Wandel, Wandel 
met God.

  b gs Deugsaamheid.
  c L&V 52:42; 

   64:30; 101:18.  
gs Sion.

 3 a Matt. 9:2.
  b gs Roep, Geroepe 

van God, Roeping.
 5 a gs Medelye.
 7 a of afsonder. 

gs Afsonder.
 8 a gs Hande, 

Oplegging van.

 9 a gs Profeet;  
Roep, Geroepe van 
God, Roeping.

  b gs Openbaring;  
Profesie, Profeteer.

 10 a gs Begeer;  
Rykdom.

  b gs Wêreldsheid.
  c Ether 12:4.
 11 a gs Gesang.

1–6, Emma Smith, ’n uitverkore 
dame, word geroep om haar man by 
te staan en te troos; 7–11, Sy word 
ook geroep om te skryf, om skrifture 
uit te lê, en om gesange te versamel; 
12–14, Die lied van die regverdiges 
is ’n gebed tot die Here; 15–16, Be
ginsels van gehoorsaamheid in hier
die openbaring is van toepassing op 
almal.

Slaan ag op die stem van die 
Here jou God, terwyl Ek met jou 
praat, Emma Smith, my dogter; 
want voorwaar Ek sê vir jou, al 
diegene wat my evangelie a ont-
vang is seuns en dogters in my 
b koninkryk.

2 ’n Openbaring gee Ek aan jou 
aangaande my wil; en as jy ge-
trou is en a wandel in die weë van 
b deugsaamheid voor My, sal Ek 
jou lewe bewaar, en jy sal ’n c er-
fenis ontvang in Sion.

3 Kyk, jou a sondes is jou ver-
gewe, en jy is ’n uitverkore dame 
wat Ek b geroep het.

4 Murmureer nie vanweë die 
dinge wat jy nie gesien het nie, 
want hulle word weerhou van jou 
en van die wêreld, wat wysheid 
in My is in ’n toekomstige tyd.

5 En die amp van jou roeping sal 
’n a troos wees vir my dienskneg 

Joseph Smith, Jr., jou man, in sy 
verdrukkings, met vertroostende 
woorde, in die gees van sagmoe-
digheid.

6 En jy sal saam met hom gaan 
wanneer hy gaan, en vir hom ’n 
skrywer wees, terwyl daar nie-
mand is om ’n skrywer vir hom te 
wees nie, sodat Ek my dienskneg, 
Oliver Cowdery mag stuur, waar-
heen Ek wil.

7 En jy sal a geordineer word on-
der sy hand om skrifture uit te lê, 
en om die kerk te vermaan, oor-
eenkomstig dit jou gegee sal word 
deur my Gees.

8 Want hy sal sy a hande op jou 
lê, en jy sal die Heilige Gees ont-
vang, en jy sal jou tyd wy aan 
skryf, en om veel te leer.

9 En jy hoef nie te vrees nie, 
want jou man sal jou ondersteun 
in die kerk; want sy a roeping is tot 
hulle, sodat alle dinge aan hulle 
b geopenbaar mag word, wat Ek 
ook al wil, volgens hulle geloof.

10 En voorwaar Ek sê vir jou dat 
jy die a dinge van hierdie b wêreld 
opsy sal sit, en c soek na die dinge 
van ’n beter.

11 En dit sal aan jou gegee word, 
ook, om ’n versameling van ge-
wyde a gesange te maak, soos 
dit jou gegee sal word, wat My 
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 12 a 1 Kron. 16:9.  
gs Sing.

  b gs Hart.
 14 a gs Sagmoedig, 

Sagmoedigheid.
  b gs Hoogmoed.
 15 a gs Kroon; 

   Verheffing.
  b gs Regverdigheid, 

Regverdig.
  c Joh. 7:34.
 16 a L&V 1:38.
26 1 a gs Skrifture—Waarde 

van die skrifture.

  b L&V 24:3; 37:2.
 2 a 1 Sam. 8:7;  

Mosia 29:26.  
gs Algemene 
Instemming.

behaag, om gebruik te word in 
my kerk.

12 Want my siel verheug hom in 
die a lied van die b hart; ja, die lied 
van die regverdiges is ’n gebed tot 
My, en dit sal beantwoord word 
met ’n seëning op hulle hoofde.

13 Daarom, hef op jou hart en 
verbly jou, en kleef aan die ver-
bonde wat jy gesluit het.

14 Gaan voort in die gees van 
a sagmoedigheid, en waak teen 

b hoogmoed. Laat jou siel hom ver-
heug in jou man, en die heerlik-
heid wat oor hom sal kom.

15 Onderhou my gebooie voort-
durend, en jy sal ’n a kroon van 
b regverdigheid ontvang. En tensy 
jy dit doen, waar Ek is, kan jy c nie 
kom nie.

16 En voorwaar, voorwaar, Ek 
sê vir jou, dat dit my a stem is tot 
almal. Amen.

AFDELING 26
Openbaring gegee aan Joseph Smith die Profeet, Oliver Cowdery, en 
John Whitmer, te Harmony, Pennsilvanië, Julie 1830 (sien die op
skrif van afdeling 24).

1, Hulle word opdrag gegee om 
die skrifture te bestudeer en om te 
preek; 2, Die wet van algemene in
stemming word bevestig.

Kyk, Ek sê vir julle dat julle jul 
tyd sal toewy aan die a studie van 
die skrifture, en aan prediking, en 
aan die bevestiging van die kerk 
te b Colesville, en aan die uitvoe-
ring van julle arbeid op die lande, 

soos dit nodig is, tot nadat julle 
na die weste sal gaan om die vol-
gende konferensie te hou; en dan 
sal dit aan julle bekendgemaak 
word wat julle sal doen.

2 Want alle dinge sal gedoen 
word deur a algemene instem-
ming in die kerk, deur veel ge-
bed en geloof, want alle dinge sal 
julle deur geloof ontvang. Amen.

AFDELING 27
Openbaring gegee aan Joseph Smith die Profeet, te Harmony, 
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27 1 a Hel. 3:29;  
L&V 6:2.

 2 a gs Nagmaal.
  b gs Heerlikheid.
  c gs Bloed.
  d gs Vergifnis 

   van Sondes.
 5 a Matt. 26:29;  

Mark. 14:25;  
Lk. 22:18.

  b JS—G 1:30–34.
  c Eség. 37:16.  

gs Efraim—Die stok 
van Efraim of Josef.

 6 a gs Elías.
 7 a Lk. 1:17–19.
  b Lk. 1:13;  

L&V 84:27–28.

Pennsilvanië, Augustus 1830. Ter voorbereiding van ’n godsdiens
tige byeenkoms waartydens die nagmaal van brood en wyn bedien sou 
word, het Joseph wyn gaan verkry. Hy is deur ’n hemelse boodskap
per ontmoet en het hierdie openbaring ontvang, ’n gedeelte waarvan 
geskryf is op daardie tydstip, en die res die daaropvolgende Septem
ber. Water word nou gebruik in plaas van wyn in die nagmaal dienste 
van die Kerk.

1–4, Die embleme wat gebruik moet 
word wanneer van die nagmaal ge
bruik word, word uiteengesit; 5–14, 
Christus en sy diensknegte van alle 
tydvakke moet van die nagmaal ge
bruik; 15–18, Trek die volle wapen
rusting van God aan.

Luister na die stem van Jesus 
Christus, julle Here, julle God, 
en julle Verlosser, wie se woord 
a lewend en kragtig is.

2 Want, kyk, Ek sê vir julle, dat 
dit nie saak maak wat julle sal 
eet of wat julle sal drink wanneer 
julle van die a nagmaal gebruik 
nie, solank julle dit doen met ’n 
oog enkel gerig op my b heerlik-
heid—en onthou voor die Vader 
my liggaam wat neergelê is vir 
julle, en my c bloed wat gestort is 
vir die d vergifnis van julle son-
des.

3 Daarom gee Ek ’n gebod aan 
julle, dat julle nóg wyn nóg sterk 
drank sal koop van julle vyande.

4 Daarom, julle sal niks gebruik 
tensy dit vars gemaak is onder 
julle nie; ja in hierdie my Vader se 

koninkryk wat opgebou sal word 
op die aarde.

5 Kyk, dit is wysheid in My; 
daarom, verwonder nie, want 
die uur kom dat Ek sal a drink 
van die vrug van die wingerd-
stok met julle op die aarde, en met 
b Moroni, wat Ek aan jou gestuur 
het om die Boek van Mormon te 
openbaar, bevattende die volheid 
van my ewigdurende evangelie, 
aan wie Ek die sleutels van die 
kroniek van die c stok van Efraim 
toevertrou het.

6 En ook met a Elías, aan wie Ek 
die sleutels toevertrou het om die 
herstelling te weeg te bring van 
alle dinge wat gespreek is deur 
die mond van al die heilige pro-
fete sedert die wêreld begin het, 
aangaande die laaste dae;

7 En ook Johannes die seun van 
Sagaría, welke Sagaría hy (a Elías) 
besoek het en belowe het dat hy 
’n seun sou hê, en sy naam moes 
b Johannes wees, en hy sou ver-
vul wees met die gees van Elías;

8 Welke Johannes Ek aan julle 
gestuur het, my diensknegte, 
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Joseph Smith. Jr., en Oliver Co-
wdery, om julle te ordineer tot 
die eerste a priesterskap wat julle 
ontvang het, sodat julle geroep en 
b geordineer mag word net soos 
c Aäron;

9 En ook a Elía, aan wie Ek die 
sleutels toevertrou het van die 
mag om die harte van die vaders 
tot die kinders te b keer, en die 
harte van die kinders tot die va-
ders, sodat die hele aarde nie ge-
tref mag word met ’n vloek nie.

10 En ook met Josef en Jakob, en 
Isak, en Abraham, julle vaders, 
deur wie die a beloftes voortduur;

11 En ook met Mígael, of a Adam, 
die vader van almal, die prins van 
almal, die oue van dae;

12 En ook met Petrus, en Jako-
bus, en Johannes, wat Ek na julle 
gestuur het, deur wie Ek julle a ge-
ordineer het en julle bevestig het 
om b apostels te wees, en spesiale 
c getuies van my Naam, en om die 
sleutels van julle bediening te dra 
en van dieselfde dinge wat Ek aan 
hulle geopenbaar het.

13 Aan wie Ek die a sleutels van 
my koninkryk b toevertrou het, en 

’n c tydvak van die d evangelie vir 
die e laaste tye; en vir die f volheid 
van tye, waarin Ek alle dinge sal 
versamel in g een, beide wat in die 
hemel is, en wat op die aarde is;

14 En ook met al diegene wat 
my Vader My a gegee het uit die 
wêreld.

15 Daarom, hef op julle harte en 
verbly julle, en omgord julle len-
dene, en neem op julle my volle 
a wapenrusting, sodat julle die 
bose dag kan weerstaan, nadat 
julle alles gedoen het, sodat julle 
b staande mag bly.

16 Staan, derhalwe, met julle 
lendene a omgord met die b waar-
heid, met die c borsplaat van d reg-
verdigheid aan, en julle voete 
geskoei met die voorbereiding 
van die evangelie van e vrede, wat 
Ek my f engele gestuur het om aan 
julle toe te vertrou.

17 En neem die skild van geloof 
waarmee julle al die a vurige pyle 
van die bose sal kan blus;

18 En neem die helm van heil, en 
die swaard van my Gees, wat Ek 
sal uitstort oor julle, en my woord 
wat Ek aan julle openbaar, en 

 8 a L&V 13.  
gs Aäroniese 
Priesterskap.

  b gs Ordineer, 
Ordinering.

  c Ex. 28:1–3, 41;  
L&V 107:13.

 9 a 1 Kon. 17:1–22;  
2 Kon. 1–2;  
L&V 2; 110:13–16;  
JS—G 1:38–39.  
gs Elía.

  b gs Geslagsregister.
 10 a gs Abraham, 

Verbond van.
 11 a gs Adam.

 12 a JS—G 1:72.  
gs Melgisédekse 
Priesterskap.

  b gs Apostel.
  c Hand. 1:8.
 13 a gs Sleutels van die 

Priesterskap.
  b Matt. 16:19.
  c gs Tydvak.
  d gs Evangelie.
  e Jakob 5:71;  

L&V 43:28–30.
  f Efés. 1:9–10;  

L&V 112:30; 124:41.
  g L&V 84:100.
 14 a Joh. 6:37; 17:9, 11;  

3 Ne. 15:24;  
L&V 50:41–42; 84:63.

 15 a Rom. 13:12;  
Efés. 6:11–18.

  b Mal. 3:2;  
L&V 87:8.

 16 a Jes. 11:5.
  b gs Waarheid.
  c Jes. 59:17.
  d gs Regverdigheid, 

Regverdig.
  e 2 Ne. 19:6.
  f L&V 128:19–21.
 17 a 1 Ne. 15:24;  

L&V 3:8.
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wees verenig rakende alle dinge 
wat julle ook al van my vra, en 
wees getrou totdat Ek kom, en 

julle sal a opgeneem word, sodat 
waar Ek is julle b ook sal wees. 
Amen.

 18 a 1 Ne. 13:37;  
L&V 17:8.

  b Joh. 14:3.
28 1 a L&V 20:3.
  b gs Onderrig, 

Onderwyser—
Onderrig met 

   die Gees.
  c gs Trooster.
 2 a L&V 35:17–18; 43:4.
  b 2 Ne. 3:14–20.  

gs Smith, Joseph, Jr.
 3 a gs Aäron, Broer 

van Moses.

  b gs Gesag.
 4 a Ex. 4:12–16;  

L&V 24:5–6.
 7 a L&V 64:5; 84:19.
  b gs Verborgenhede 

van God.

AFDELING 28
Openbaring gegee deur Joseph Smith die Profeet aan Oliver  Cowdery, 
te Fayette, New York, September 1830. Hiram Page, ’n lid van die 
Kerk, het ’n sekere klip gehad en voorgegee om openbarings deur mid
del daarvan te ontvang aangaande die opbou van Sion en die orde 
van die Kerk. Verskeie lede was bedrieg deur hierdie bewerings, en 
selfs Oliver Cowdery is verkeerdelik daardeur beïnvloed. Net voor 
’n voorafgereëlde konferensie, het die Profeet ernstig navraag gedoen 
by die Here aangaande die saak, en hierdie openbaring het gevolg.

1–7, Joseph Smith hou die sleutels 
van die verborgenhede, en slegs hy 
ontvang openbarings vir die Kerk; 
8–10, Oliver Cowdery moet vir die 
Lamaniete preek; 11–16, Satan het 
Hiram Page bedrieg en hom valse 
openbarings gegee.

Kyk, Ek sê vir jou, a Oliver, dat 
dit aan jou gegee sal word dat jy 
gehoor sal word deur die kerk 
in alle dinge wat jy hulle ook al 
sal b leer deur die c Trooster, aan-
gaande die openbarings en ge-
booie wat Ek gegee het.

2 Maar, kyk, voorwaar, voor-
waar, Ek sê vir jou, a niemand 
sal aangestel word om gebooie 
en openbarings te ontvang in 
hierdie kerk nie behalwe my 
dienskneg b Joseph Smith, Jr.,  

want hy ontvang hulle net soos 
Moses.

3 En jy moet gehoorsaam wees 
aan die dinge wat Ek aan hom sal 
gee, net soos a Aäron, om getrou 
die gebooie en die openbarings, 
met krag en b gesag aan die kerk 
te verkondig.

4 En as jy gelei word op enige 
tydstip deur die Trooster om te 
a spreek of te leer, of te alle tye 
deur middel van gebooie aan die 
kerk, mag jy dit doen.

5 Maar jy sal nie skryf by wyse 
van gebod nie, maar deur wys-
heid;

6 En jy sal hom nie gebied wat 
aan jou hoof is, en aan die hoof 
van die kerk nie;

7 Want Ek het hom die a sleutels 
gegee van die b verborgenhede, 
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1–8, Christus versamel sy uitver
korenes; 9–11, Sy koms lui die Mil
lennium in; 12–13, Die Twaalf sal 

die hele Israel oordeel; 14–21, Te
kens, plae, en verwoestings sal die 
Tweede Koms voorafgaan; 22–28, 

 8 a 2 Ne. 3:18–22;  
L&V 30:5–6; 32:1–3.

  b L&V 3:19–20.
 9 a L&V 57:1–3.

  b L&V 52:42–43.  
gs Sion.

 11 a Matt. 18:15.
  b Openb. 20:10.

  c L&V 43:5–7.
 13 a gs Algemene 

Instemming.
 15 a 2 Ne. 32:3, 5.

AFDELING 29
Openbaring gegee deur Joseph Smith die Profeet, in die teenwoor
digheid van ses ouderlinge, te Fayette, New York, September 1830. 
Hierdie openbaring is gegee ’n paar dae voor die konferensie, begin
nende 26 September 1830.

en die openbarings wat verseël 
is, totdat Ek vir hulle iemand an-
ders aanstel in sy plek.

8 En nou, kyk, Ek sê vir jou dat 
jy na die a Lamaniete sal gaan en 
my b evangelie predik aan hulle; 
en in soverre hulle jou leringe 
ontvang, sal jy my kerk laat vestig 
onder hulle; en jy sal openbarings 
hê, maar moet hulle nie skryf by 
wyse van gebod nie.

9 En nou, kyk, Ek sê vir jou dat 
dit nie geopenbaar is nie, en geen 
mens weet waar die a stad b Sion 
gebou sal word nie, maar dit sal 
hierna gegee word. Kyk, Ek sê vir 
jou dat dit sal wees op die grense 
by die Lamaniete.

10 Jy sal nie hierdie plek ver-
laat tot na die konferensie nie; en 
my dienskneg Joseph sal aange-
stel word om te presideer oor die 
konferensie deur die stem daar-
van, en wat hy vir jou sê, sal jy 
bekendmaak.

11 En weer, jy sal jou broer, 
Hiram Page neem, a tussen jou 

en hom alleen, en aan hom be-
kendmaak dat daardie dinge wat 
hy geskryf het deur middel van 
daardie klip nie van My is nie en 
dat b Satan hom c bedrieg het.

12 Want, kyk, hierdie dinge is 
nie aan hom toegewys nie, nóg sal 
enigiets aan enigeen van hierdie 
kerk toegewys word teenstrydig 
met die kerkverbonde.

13 Want alle dinge moet ordelik 
gedoen word, en deur a algemene 
instemming in die kerk, deur die 
gebed van geloof.

14 En jy sal help om al hierdie 
dinge op te los, ooreenkomstig 
die verbonde van die kerk, voor-
dat jy jou reis onder die Lama-
niete onderneem.

15 En dit sal aan jou a gegee word 
vanaf die tyd wat jy sal vertrek, 
tot die tyd wat jy sal terugkeer, 
wat jy moet doen.

16 En jy moet jou mond open ten 
alle tye, en my evangelie verkon-
dig met die klank van vreugde. 
Amen.
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29 1 a gs EK IS.
  b gs Barmhartig, 

Barmhartigheid.
  c gs Versoen, 

Versoening.
 2 a Matt. 23:37;  

3 Ne. 10:4–6.
  b gs Nederig, 

Nederigheid.
 3 a gs Vergewe.
 4 a Alma 29:1–2;  

L&V 19:37; 30:9.
 5 a Matt. 18:20;  

L&V 6:32; 38:7; 

   88:62–63.
  b gs Voorspraak.
  c gs Koninkryk van 

God of Koninkryk 
van die Hemel.

 6 a Matt. 21:22;  
Joh. 14:13.

  b Mark. 11:24.
  c 3 Ne. 27:1–2;  

L&V 84:1.
 7 a gs Israel—Die 

versameling van Israel.
  b Mark. 13:20;  

L&V 84:34.  

gs Uitverkore.
  c Alma 5:37–41.
  d gs Hart.
 8 a L&V 45:64–66; 57:1.
  b L&V 58:6–9; 78:7.
  c L&V 5:19; 43:17–27.
 9 a 2 Ne. 20:33;  

3 Ne. 25:1.  
gs Hoogmoed.

  b Nah. 1:10;  
Mal. 4:1;  
1 Ne. 22:15, 23;  
JS—G 1:37.

Die laaste opstanding en finale 
oordeel volg die Millennium; 29–
35, Alle dinge is geestelik vir die 
Here; 36–39, Die duiwel en sy leër
skare is uit die hemel gewerp om die 
mens te versoek; 40–45, Die Val en 
die Versoening bring heil; 46–50, 
Klein kindertjies word verlos deur 
die Versoening.

Luister na die stem van Jesus 
Christus, julle Verlosser, die Groot 
a Ek Is, wie se arm van b barmhar-
tigheid c versoening gedoen het 
vir julle sondes;

2 Wat sy volk sal a bymekaar-
maak soos ’n hen haar kui-
kens bymekaarmaak onder haar 
vlerke, en wel soveel as wat sal ag 
slaan op my stem en hulle b ver-
ootmoedig voor My, en My aan-
roep in kragtige gebed.

3 Kyk, voorwaar, voorwaar, Ek 
sê vir julle, dat op hierdie tyd-
stip is julle sondes julle a vergewe, 
daarom ontvang julle hierdie 
dinge, maar onthou om nie meer 
te sondig nie, sodat gevare nie oor 
julle kom nie.

4 Voorwaar, Ek sê vir julle dat 
julle gekies is uit die wêreld om 

my evangelie te verkondig met 
die klank van vreugde, soos met 
die a stem van ’n trompet.

5 Hef op julle harte en wees bly, 
want Ek is in julle a midde, en is 
julle b Voorspraak by die Vader; en 
dit is sy goeie wil om aan julle die 
c koninkryk te gee.

6 En, soos dit geskryf is—Wat 
ook al julle sal a vra in b geloof, 
c verenig in gebed ooreenkomstig 
my gebod, sal julle ontvang.

7 En julle word geroep om die 
a versameling van my b uitverkore-
nes te weeg te bring; want my 
uitverkorenes c hoor my stem en 
verhard nie hulle d harte nie.

8 Nou, die bevel het uitgegaan 
van die Vader dat hulle a versamel 
sal word in een plek op die aan-
gesig van hierdie land, om hulle 
harte voor te b berei en voorbe-
reid te wees in alle dinge vir die 
dag wanneer c beproewing en ver-
woesting uitgestuur word op die 
bose.

9 Want die uur is naby en die 
dag is binnekort op hande wan-
neer die aarde ryp is en al die 
a hoogmoediges en diegene wat 
boosheid pleeg soos b stoppels sal 
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wees; en Ek sal hulle c verbrand, 
sê die Here van die Leërskare, so-
dat boosheid nie op die aarde sal 
wees nie;

10 Want die uur is naby, en dit 
wat a gespreek is deur my apos-
tels moet vervul word; want net 
soos hulle gespreek het, sal dit 
gebeur;

11 Want Ek sal Myself openbaar 
van die hemel met krag en groot 
heerlikheid, met al die a leërskare 
daarvan, en in b regverdigheid 
woon met die mens op aarde ’n 
c duisend jaar, en die bose sal nie 
staande bly nie.

12 En verder, voorwaar, voor-
waar, Ek sê vir julle, en dit het uit-
gegaan as ’n vaste bevel, deur die 
wil van die Vader, dat my a Apos-
tels, die Twaalf wat saam met my 
was in my bediening in Jerusa-
lem, sal staan aan my regterhand 
op die dag van my koms in ’n ko-
lom van b vuur, geklee in gewade 
van regverdigheid, met krone op 
hulle hoofde, in c heerlikheid net 
soos Ek is, om die hele huis van 
Israel te d oordeel, en wel soveel 
as wat My liefgehad het en my 

gebooie onderhou het, en nie-
mand anders nie.

13 Want ’n a trompet sal blaas 
beide lank en luid, net soos op 
Berg Sinai, en die hele aarde sal 
bewe, en hulle sal b uitkom—ja, en 
wel die c dode wat in My gesterf 
het, om ’n d kroon van geregtig-
heid te ontvang, en om geklee te 
word, e net soos Ek is, om met My 
te wees, sodat ons een mag wees.

14 Maar, kyk, Ek sê vir julle dat 
voor hierdie groot a dag sal kom, 
sal die b son verduister word, en 
die maan sal in bloed verander 
word, en die sterre sal val uit die 
hemel, en daar sal groter c tekens 
wees in die hemel daarbo en in 
die aarde benede;

15 En daar sal ’n gehuil en a ge-
ween wees onder die leërskare 
van mense;

16 En daar sal ’n groot a hael-
storm uitgestuur word om die 
oeste van die aarde te vernietig.

17 En dit sal gebeur, vanweë 
die boosheid van die wêreld, dat 
Ek a wraak sal neem op die b bose, 
want hulle wil nie bekeer nie; 
want die beker van my toorn is 

 9 c L&V 45:57; 63:34, 54; 
64:24; 88:94;  
101:23–25; 133:64.  
gs Aarde—Reiniging 
van die aarde.

 10 a gs Tweede Koms 
van Jesus Christus.

 11 a JS—M 1:37.
  b gs Regverdigheid, 

Regverdig.
  c gs Jesus Christus—

Christus se 
heerskappy in die 
Millennium;  
Millennium.

 12 a gs Apostel.

  b Jes. 66:15–16;  
L&V 130:7; 133:41.

  c gs Heerlikheid;  
Jesus Christus—
Heerlikheid van 
Jesus Christus.

  d Matt. 19:28;  
Lk. 22:30;  
1 Ne. 12:9;  
Morm. 3:18–19.

 13 a L&V 43:18; 45:45.
  b L&V 76:50.
  c L&V 88:97; 133:56.
  d gs Kroon;  

Verheffing.
  e L&V 76:94–95;  

84:35–39.
 14 a gs Tweede Koms 

van Jesus Christus.
  b Joël 2:10;  

JS—M 1:33.
  c gs Tekens van die Tye.
 15 a Matt. 13:42.
 16 a Eség. 38:22;  

Openb. 11:19; 16:21.
 17 a Openb. 16:7–11;  

2 Ne. 30:10;  
JS—M 1:53–55.  
gs Wraak.

  b gs Boos, Boosheid.
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 17 c 1 Joh. 1:7;  
Alma 11:40–41;  
L&V 19:16–18.

 19 a Sag. 14:12.
 20 a Jes. 18:6;  

Eség. 39:17;  
Openb. 19:17–18.

 21 a gs Duiwel—Die kerk 
van die duiwel.

  b Openb. 19:2.
  c Joël 1:19–20; 2:3;  

L&V 97:25–26.  
gs Aarde—Reiniging 
van die aarde.

  d L&V 1:38.
 22 a gs Millennium.
  b Openb. 20:3;  

L&V 43:30–31; 
88:110–111.

 23 a Matt. 24:14.  
gs Wêreld—Einde 
van die wêreld.

  b Matt. 24:35;  
JS—M 1:35.

  c gs Aarde—Finale 
toestand van die aarde.

 24 a Openb. 21:1–4.
 25 a Alma 40:23.

 26 a gs Adam;  
Mígael.

  b gs Aartsengel.
  c 1 Kor. 15:52–55.
  d gs Onsterflik, 

Onsterflikheid;  
Opstanding.

  e Joh. 5:28–29.
 27 a gs Regverdigheid, 

Regverdig.
  b Matt. 25:33.  

gs Oordeel, Die Laaste.
 28 a Matt. 25:41;  

L&V 29:41.

vol; want kyk, my c bloed sal hulle 
nie reinig as hulle My nie hoor 
nie.

18 Daarom, Ek die Here God sal 
vlieë uitstuur op die aangesig van 
die aarde, wat die inwoners daar-
van sal aanval, en sal hulle vlees 
eet, en sal maaiers daarin laat ont-
staan;

19 En hulle tonge sal gebind 
word sodat hulle nie kan a uiter 
teen My nie, en hulle vlees sal van 
hulle beendere afval, en hulle oë 
van hul oogkaste;

20 En dit sal gebeur dat die 
a diere van die woud en die  voëls 
van die lug hulle sal opvreet.

21 En die groot en a gruwelike 
kerk wat die b hoer van die hele 
aarde is, sal vernietig word deur 
’n c verterende vuur, ooreenkom-
stig soos dit gespreek is deur die 
mond van Eségiël die profeet wat 
gespreek het van hierdie dinge, 
wat nog nie plaasgevind het nie 
maar sekerlik d moet, soos Ek leef, 
want gruwels sal nie heers nie.

22 En weer, voorwaar, voor-
waar, Ek sê vir julle dat wanneer 
die a duisend jaar geëindig het, en 
mense weer begin om hulle God 

te verloën, dan sal Ek die aarde 
spaar vir ’n b kort tydjie.

23 En die a einde sal kom, en die 
hemel en die aarde sal verteer 
word en b verbygaan, en daar sal 
’n nuwe hemel en ’n c nuwe aarde 
wees.

24 Want alle ou dinge sal a verby-
gaan, en alle dinge sal nuut word, 
selfs die hemel en die aarde, en al 
die volheid daarvan, beide mense 
en diere, die voëls van die lug, en 
die visse van die see;

25 En nie een a haar, nóg ’n stof-
deeltjie, sal verlore gaan nie, want 
dit is die werk van my hand.

26 Maar, kyk, voorwaar Ek sê 
vir julle, voor die aarde sal verby-
gaan, sal a Mígael, my b aarts engel, 
sy c trompet blaas, en dan sal al die 
dode d ontwaak, want hulle grafte 
sal geopen word, en hulle sal e uit-
kom—ja, en wel almal.

27 En die a regverdiges sal ver-
samel word aan my b regterhand 
tot die ewige lewe; en die bose 
aan my linkerhand sal Ek skaam 
wees om te eien voor die Vader.

28 Daarom sal Ek vir hulle sê—
a Gaan weg van My, julle ver-
vloektes, in die ewigdurende 
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b vuur, voorberei vir die c duiwel 
en sy engele.

29 En nou, kyk, Ek sê vir julle, 
nooit te enige tyd het Ek uit my 
eie mond verklaar dat hulle sal 
terugkeer nie, want a waar Ek is, 
kan hulle nie kom nie, want hulle 
het geen krag nie.

30 Maar onthou dat al my oor-
dele nie aan mense gegee word 
nie; en soos die woorde uitgegaan 
het uit my mond net so sal hulle 
vervul word, dat die a eerste laaste 
sal wees en dat die laaste eerste 
sal wees in alle dinge wat Ek ook 
al geskape het deur die woord 
van my krag, wat die krag is van 
my Gees.

31 Want deur die krag van my 
Gees het Ek hulle a geskape; ja alle 
dinge beide b geestelik en stoflik—

32 Eerstens a geestelik, tweedens 
stoflik, wat die begin is van my 
werk; en verder, eerstens stoflik, 
en tweedens geestelik, wat die 
laaste van my werk is—

33 Sprekend tot julle dat julle 
van nature mag verstaan; maar 
vir My het my werke geen a einde 
nie, nóg begin; maar dit word aan 
julle gegee dat julle mag verstaan, 
want julle het dit van My gevra en 
julle is verenig.

34 Daarom, voorwaar Ek sê vir 
julle dat alle dinge vir my gees-
telik is, en op geen tydstip het Ek 
aan julle ’n wet gegee wat stoflik 
is nie; nóg enige mens, nóg die 
kinders van mense; nóg Adam, jul 
vader, wat Ek geskape het.

35 Kyk, Ek het aan hom gegee 
om vir homself te a kies; en het aan 
hom ’n gebod gegee, maar geen 
stoflike gebod het Ek aan hom ge-
gee nie, want my b gebooie is gees-
telik; hulle is nie natuurlik nóg 
stoflik; nóg vleeslik nóg wellus-
tig.

36 En dit het gebeur dat Adam, 
versoek deur die a duiwel—want, 
kyk, die duiwel was voor Adam, 
want hy het b gerebelleer teen My, 
en gesê, Gee my u c eer, wat my 
d krag is; en ook ’n e derde deel van 
die f leërskare van die hemel het 
hy weggedraai van my vanweë 
hul g handelingsmag;

37 En hulle is neergewerp, en al-
dus het die a duiwel en sy b engele 
ontstaan;

38 En, kyk, daar is ’n plek berei 
vir hulle vanaf die begin, welke 
plek die a hel is.

39 En dit moet noodwendig 
wees dat die duiwel die kinders 
van mense sal a versoek, anders 

 28 b L&V 43:33.
  c gs Duiwel.
 29 a Joh. 7:34;  

L&V 76:112.
 30 a Matt. 19:30;  

1 Ne. 13:42.
 31 a gs Skep, Skepping.
  b Moses 3:4–5.
 32 a gs Geesteskepping.
 33 a Ps. 111:7–8;  

Moses 1:4.

 35 a gs Handelingsmag.
  b gs Gebooie van God.
 36 a L&V 76:25–26;  

Moses 4:1–4.
  b gs Raadsvergadering 

in die Hemel.
  c gs Eer.
  d Jes. 14:12–14;  

L&V 76:28–29.
  e Openb. 12:3–4.
  f L&V 38:1; 45:1.  

gs Vooraardse Lewe.
  g gs Handelingsmag.
 37 a gs Duiwel.
  b 2 Petr. 2:4;  

Judas 1:6;  
Moses 7:26.  
gs Engele.

 38 a gs Hel.
 39 a Moses 4:3–4.  

gs Versoek, 
Versoeking.
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kon hulle nie hul vrye wil hê nie; 
want as hulle nooit die b bittere ge-
had het nie kon hulle nooit die 
soete ken nie—

40 Daarom, dit het gebeur dat 
die duiwel Adam versoek het, 
en hy het geëet van die verbode 
a vrug en die gebod oortree, waar-
deur hy b onderworpe geword het 
aan die wil van die duiwel, omdat 
hy toegegee het aan versoeking.

41 Daarom, Ek, die Here God, 
het hom laat a uitwerp uit die Tuin 
van b Eden, van my teenwoor-
digheid, vanweë sy oortreding, 
waardeur hy c geestelik dood ge-
word het, wat die eerste dood is, 
en wel daardie selfde dood wat 
die laaste d dood is wat geestelik 
is, wat uitgespreek sal word oor 
die bose wanneer Ek sal sê: Gaan 
weg, julle e vervloektes.

42 Maar, kyk, Ek sê vir julle dat 
Ek, die Here God, aan Adam en 
sy saad gegun het dat hulle nie 
die tydelike dood sou a sterwe nie, 
totdat Ek, die Here God b engele 
sou uitstuur om aan hulle c beke-
ring en d verlossing te verkondig, 
deur geloof in die Naam van my 
e Eniggebore Seun.

43 En so het Ek, die Here God, 
die dae van die mens se a proef-
tyd bepaal—sodat deur sy na-
tuurlike dood hy b opgewek mag 
word in c onsterflikheid tot die 
d ewige lewe, en wel soveel as wat 
sou glo.

44 En hulle wat nie glo nie, tot 
ewige a verdoemenis; want hulle 
kan nie verlos word van hulle 
geestelike val nie, omdat hulle 
nie bekeer nie;

45 Want hulle het die duisternis 
lief eerder as lig, en hulle a dade is 
boos, en hulle ontvang hulle b loon 
van hom wat hulle kies om te ge-
hoorsaam.

46 Maar kyk, Ek sê vir julle, dat 
klein a kindertjies b verlos is vanaf 
die grondlegging van die wêreld 
deur my Eniggeborene;

47 Daarom, hulle kan nie son-
dig nie, want mag is nie aan Sa-
tan gegee om klein kindertjies te 
a versoek nie, tot hulle begin om 
b toerekenbaar te word voor My;

48 Want dit word aan hulle ge-
gee soos Ek wil, volgens my eie 
welbehae, sodat groot dinge ver-
eis mag word van die hand van 
hulle a vaders.

 39 b Moses 6:55.
 40 a Gén. 3:6;  

Moses 4:7–13.
  b 2 Ne. 10:24;  

Mosia 16:3–5;  
Alma 5:41–42.

 41 a gs Val van Adam 
en Eva.

  b gs Eden.
  c gs Dood, Geestelike.
  d Alma 40:26.
  e L&V 29:27–

28; 76:31–39.
 42 a 2 Ne. 2:21.  

gs Dood, Fisiese.
  b Alma 12:28–30.
  c gs Bekeer, Bekering.
  d gs Verlos, Verlossing.
  e Moses 5:6–8.
 43 a Alma 12:24; 42:10.
  b gs Opstanding.
  c Moses 1:39.  

gs Onsterflik, 
Onsterflikheid.

  d gs Ewige Lewe.
 44 a L&V 19:7–12.  

gs Verdoemenis.
 45 a Joh. 3:18–20;  

L&V 93:31–32.
  b Mosia 2:32–33;  

Alma 3:26–27; 
5:41–42; 30:60.

 46 a Moro. 8:8, 12;  
L&V 93:38.  
gs Kind, Kinders.

  b L&V 74:7.  
gs Verlos, Verlossing.

 47 a gs Versoek, 
Versoeking.

  b gs Toerekenbaar, 
Toerekenbaarheid.

 48 a L&V 68:25.
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49 En verder, Ek sê vir julle, dat 
wie ook al kennis het, het Ek nie 
gebied om te bekeer nie?

50 En hy wat geen a begrip het 

nie, bly dit in My om te doen oor-
eenkomstig wat geskryf is. En 
nou verklaar Ek niks meer aan 
julle op hierdie tydstip nie. Amen.

 50 a L&V 137:7–10.  
gs Begrip.

30 1 a gs Whitmer, David.
  b Hand. 5:29.
  c 2 Kron. 16:7–9.

 2 a L&V 25:10.
 3 a gs Peins.
 4 a gs Dien;  

Diens.
 5 a gs Whitmer, Peter, Jr.

  b L&V 32:1–3.
  c L&V 11:15.
  d gs Onderskraging van 

Kerkleiers;  
Raad.

AFDELING 30
Openbaring gegee deur Joseph Smith die Profeet aan David Whit
mer, Peter Whitmer Jr., en John Whitmer, te Fayette, New York, Sep
tember 1830, na die driedaagse konferensie te Fayette, maar voor die 
ouderlinge van die kerk uiteengegaan het. Oorspronklik was hier
die materiaal gepubliseer as drie openbarings; dit is gekombineer in 
een afdeling deur die Profeet vir die 1835 uitgawe van die Leer en 
Verbonde.

1–4, David Whitmer word getug
tig omdat hy nie ywerig gedien het 
nie; 5–8, Peter Whitmer Jr. moet 
Oliver Cowdery vergesel op ’n sen
ding aan die Lamaniete; 9–11, John 
Whitmer word geroep om die evan
gelie te preek.

Kyk, Ek sê vir jou, a David, dat 
jy die mense b gevrees het en nie 
op My c staatgemaak het vir krag 
soos jy moes nie.

2 Maar jou verstand was inge-
stel op die dinge van die a aarde 
meer as op die dinge van my, jou 
Maker, en die bediening waartoe 
jy geroep is; en jy het nie ag ge-
slaan op my Gees, en op diegene 
wat oor jou gestel is nie, maar is 
oorreed deur diegene wat Ek nie 
gebied het nie.

3 Daarom, jy is oorgelaat om vir 

jouself navraag te doen by My, en 
die dinge wat jy ontvang het te 
a bepeins.

4 En jou tuiste sal wees by jou 
vader se huis, totdat Ek jou ver-
dere gebooie gee. En jy moet jou 
toewy aan die a bediening in die 
kerk, en voor die wêreld, en in die 
streke rondomheen. Amen.

5 Kyk, Ek sê vir jou a Peter, dat 
jy jou b reis sal onderneem met jou 
broer Oliver; want die c tyd het ge-
kom dat dit raadsaam is in My 
dat jy jou mond sal open om my 
evangelie te verkondig; daarom, 
vrees nie, maar d slaan ag op die 
woorde en raad van jou broer, wat 
hy jou sal gee.

6 En jy moet verdruk wees in al 
sy verdrukkings, en altyd jou hart 
ophef na My in gebed en geloof, 
vir sy en jou verlossing; want Ek 
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1–6, Thomas B. Marsh word geroep 
om die evangelie te predik en word 
verseker van sy familie se welstand; 
7–13, Hy word aangeraai om gedul
dig te wees, altyd te bid, en om die 
Trooster te gehoorsaam.

a Thomas, my seun, geseënd is jy 
vanweë jou geloof in my werk.

2 Kyk, jy het baie verdrukkings 
gehad vanweë jou familie; nie-
temin, Ek sal jou seën en jou 

familie, ja jou kindertjies; en die 
dag kom dat hulle sal glo en die 
waarheid ken en een wees met jou 
in my kerk.

3 Hef op jou hart en verbly jou, 
want die uur van jou sending het 
gekom; en jou tong sal losgemaak 
word, en jy sal a blye tydings van 
groot blydskap verkondig aan 
hierdie geslag.

4 Jy sal die dinge a verkondig wat 
geopenbaar is aan my dienskneg 

 6 a gs Kerk van Jesus 
Christus van die 
Heiliges van die 
Laaste Dae, Die.

  b L&V 3:20; 49:24.  
gs Lamaniete.

 7 a L&V 20:2–3.
 9 a L&V 15:6.
  b L&V 33:2.
 11 a gs Moed, Moedig;  

Vrees.
  b Jes. 51:7.

  c Matt. 28:19–20.
31 1 a gs Marsh, Thomas B.
 3 a Jes. 52:7; Lk. 2:10–11;  

Mosia 3:3–5.
 4 a Mosia 18:19;  

L&V 42:12; 52:36.

AFDELING 31
Openbaring gegee deur Joseph Smith die Profeet aan Thomas B. 
Marsh, September 1830. Die geleentheid was onmiddellik ná ’n kon
ferensie van die Kerk (sien die opskrif van afdeling 30). Thomas B. 
Marsh is vroeër in die maand gedoop en is geordineer as ’n ouder
ling in die Kerk voor hierdie openbaring gegee is.

het aan hom krag gegee om my 
a kerk op te bou onder die b Lama-
niete.

7 En niemand het Ek aangestel 
om raadgewer a bo hom te wees in 
die kerk nie, aangaande kerklike 
sake, behalwe sy broer, Joseph 
Smith, Jr.

8 Daarom, slaan ag op hierdie 
dinge en wees ywerig om my ge-
booie te onthou, en jy sal geseën 
word tot die ewige lewe. Amen.

9 Kyk, Ek sê vir jou, my diens-
kneg John, dat jy van hierdie tyd 
af sal begin om my evangelie te 

a verkondig, soos met die b stem 
van ’n trompet.

10 En jou arbeid sal wees by jou 
broer Philip Burroughs se huis, 
en in daardie streek rondom, ja, 
waar jy ook al gehoor kan word, 
totdat Ek jou gebied om hiervan-
daan te vertrek.

11 En al jou arbeid sal in Sion 
wees, met jou hele siel, van nou 
af; ja, jy sal altyd jou mond open 
aangaande my saak, en nie a vrees 
wat b mense kan doen nie, want Ek 
is c met jou. Amen.
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Joseph Smith, Jr. Jy sal begin om 
te preek van nou af, ja om te oes 
in die veld wat b wit is, gereed om 
verbrand te word.

5 Daarom, a steek in jou sekel 
met jou hele siel, en jou sondes 
word jou b vergewe, en jy sal be-
laai word met c gerwe op jou rug, 
want die d arbeider is sy loon 
werd. Daarom, jou familie sal 
lewe.

6 Kyk, voorwaar, Ek sê vir jou, 
verlaat hulle slegs vir ’n kort tyd-
jie, en verkondig my woord, en 
Ek sal ’n plek vir hulle berei.

7 Ja, Ek sal die harte van die 
mense a open, en hulle sal jou 
ontvang. En Ek sal ’n kerk vestig 
deur jou hand.

8 En jy sal hulle a versterk en 
hulle voorberei vir die tyd wan-
neer hulle versamel sal word.

9 Wees a geduldig in b verdruk-
king, vaar nie uit teen diegene 
wat uitvaar nie. Beheer jou c huis 
met sagmoedigheid en wees 
standvastig.

10 Kyk, Ek sê vir jou dat jy ’n 
geneesheer sal wees vir die kerk, 
maar nie vir die wêreld nie, want 
hulle sal jou nie ontvang nie.

11 Gaan op jou pad waarheen 
Ek ook al wil, en dit sal jou deur 
die a Trooster gegee word wat jy 
sal doen en waarheen jy sal gaan.

12 a Bid altyd, sodat jy nie in 
b versoeking kom nie en jou loon 
verbeur nie.

13 Wees a getrou tot die einde, 
en sien, Ek is b met jou. Hierdie 
woorde is nie van ’n mens of 
mense nie, maar van My, naamlik 
Jesus Christus, jou Verlosser, deur 
die c wil van die Vader. Amen.

 4 b L&V 4:4–6.
 5 a Openb. 14:15.
  b gs Vergewe.
  c L&V 79:3.
  d Lk. 10:3–11;  

L&V 75:24.
 7 a gs Bekeer, Bekering.

 8 a L&V 81:5; 108:7.
 9 a gs Geduld.
  b gs Teenstand.
  c gs Gesin—Ouers se 

verantwoordelikhede.
 11 a gs Heilige Gees;  

Trooster.

 12 a 3 Ne. 18:17–21.  
gs Gebed.

  b gs Versoek, Versoeking.
 13 a gs Volhard.
  b Matt. 28:20.
  c gs Jesus Christus—

Gesag.

AFDELING 32
Openbaring gegee deur Joseph Smith die Profeet aan Parley P. Pratt 
en Ziba Peterson, te Manchester, New York, vroeg Oktober 1830. 
Groot belangstelling en begeertes is gevoel deur die ouderlinge ten 
opsigte van die Lamaniete, waarvan hul voorspelde seëninge die Kerk 
geleer het uit die Boek van Mormon. Met die gevolg dat die Here ge
smeek is om sy wil aan te dui of ouderlinge gestuur moes word na 
die Indiaanse stamme in die Weste op daardie tydstip. Dié openba
ring het gevolg.

1–3, Parley P. Pratt en Ziba Peter
son word geroep om vir die Lama

niete te preek en om Oliver Cowdery 
en Peter Whitmer Jr. te vergesel; 
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4–5, Hulle moet bid vir ’n begrip 
van die skrifture.

En nou aangaande my dienskneg 
a Parley P. Pratt, kyk Ek sê vir hom 
dat soos Ek leef, wil Ek dat hy my 
evangelie sal verkondig en van 
my b leer, en sagmoedig en nede-
rig van hart moet wees.

2 En dit wat Ek hom aangestel 
het is dat hy saam met my diens-
knegte, Oliver Cowdery en Peter 
Whitmer, Jr., na die wildernis on-
der die a Lamaniete sal b gaan.

3 En a Ziba Peterson sal ook 
saam met hulle gaan; en Ek sal 
self saam met hulle gaan en in 
hulle b midde wees; en Ek is hulle 
c Voorspraak by die Vader, en niks 
sal seëvier oor hulle nie.

4 En hulle sal a ag slaan op dit 
wat geskryf is, en nie aanspraak 
maak op enige ander b openbaring 
nie, en hulle sal altyd bid sodat Ek 
dit aan hulle c begrip kan d ontvou.

5 En hulle sal ag slaan op hierdie 
woorde en dit nie ligtelik opneem 
nie, en Ek sal hulle seën. Amen.

32 1 a gs Pratt, Parley 
Parker.

  b Matt. 11:28–30.
 2 a L&V 3:18–20.
  b L&V 28:8; 30:5.
 3 a L&V 58:60.

  b Matt. 18:20;  
L&V 6:32; 38:7.

  c gs Voorspraak.
 4 a 1 Ne. 15:25;  

L&V 84:43–44.
  b L&V 28:2.

  c gs Begrip.
  d JS—G 1:74.
33 1 a Hebr. 4:12;  

Hel. 3:29–30.
  b Alma 18:32; L&V 6:16.
 2 a Jes. 58:1.

1–4, Arbeiders word geroep om die 
evangelie te verkondig in die elfde 
uur; 5–6, Die Kerk word gevestig, 
en die uitverkorenes moet versamel 
word; 7–10, Bekeer, want die ko
ninkryk van die hemel is op hande; 
11–15, Die Kerk is gebou op die rots 
van die evangelie; 16–18, Berei voor 
op die koms van die Bruidegom.

Kyk, Ek sê vir julle, my diens-
knegte Ezra en Northrop, open 
julle ore en slaan ag op die stem 

van die Here julle God, wie se 
a woord lewend en kragtig is, sker-
per as ’n tweesnydende swaard, 
om vanmekaar te skei beide ge-
wrigte en murg, siel en gees; en 
’n onderskeider is van die gedag-
tes en b bedoelinge van die hart.

2 Want voorwaar, voorwaar, Ek 
sê vir julle dat julle geroep is om 
julle stemme te verhef soos met 
die a klank van ’n trompet, om my 
evangelie te verkondig aan ’n ver-
keerde en ’n verdraaide geslag.

AFDELING 33
Openbaring gegee deur Joseph Smith die Profeet aan Ezra Thayre 
en Northrop Sweet, te Fayette, New York, Oktober 1830. In die be
kendmaking van hierdie openbaring het Joseph Smith se geskiedenis 
bevestig dat “die Here . . . altyd gereed is om diegene wat Hom ywe
rig in geloof soek, te onderrig.”
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3 Want kyk, die a veld is wit, 
gereed vir die oes; en dit is die 
b elfde uur, en die c laaste keer dat 
Ek die arbeiders in my wingerd 
sal roep.

4 En my a wingerd het b bedorwe 
geraak, elke gedeelte; en daar is 
niemand wat c goeddoen nie be-
halwe ’n paar; en hulle d dwaal in 
vele opsigte vanweë e priesterliste, 
almal met verdorwe verstand.

5 En voorwaar, voorwaar, Ek sê 
vir julle dat Ek hierdie a kerk b ge-
vestig en geroep het uit die wil-
dernis.

6 En net so sal Ek my uitverkore-
nes a versamel van die b vier hoeke 
van die aarde, en wel soveel as 
wat in My sal glo, en ag slaan op 
my stem.

7 Ja, voorwaar, voorwaar, Ek sê 
vir julle, dat die veld wit is, ge-
reed vir die oes; daarom, steek 
in julle sekels en oes met al julle 
mag, verstand en krag.

8 a Open julle monde en hulle 
sal gevul word, en julle sal word 
net soos b Nefi van ouds, wat ge-
reis het van Jerusalem in die wil-
dernis.

9 Ja, open julle monde en hou 
nie terug nie, en julle sal belaai 

word met a gerwe op julle rûe, 
want sien, Ek is met julle.

10 Ja, open julle monde en hulle 
sal gevul word, en sê: a Bekeer, be-
keer, en berei julle die weg van 
die Here, en maak sy paaie reg-
uit; want die koninkryk van die 
hemel is op hande;

11 Ja, bekeer en word a gedoop, 
elkeen van julle, vir ’n vergifnis 
van julle sondes; ja, word gedoop 
en wel deur water, en dan kom 
die doop van vuur en van die 
Heilige Gees.

12 Kyk, voorwaar, voorwaar, Ek 
sê vir julle, dit is my a evangelie; 
en onthou dat hulle geloof sal hê 
in My anders kan hulle geensins 
gered word nie;

13 En op hierdie a rots sal Ek my 
kerk bou, ja op hierdie rots is julle 
gebou, en as julle voortgaan, sal 
die b poorte van die hel nie seëvier 
oor julle nie.

14 En julle sal die kerk se a arti-
kels en verbonde onthou om hulle 
te onderhou.

15 En wie ook al geloof het, sal 
julle a bevestig in my kerk, deur 
die oplegging van b hande, en Ek 
sal die c gawe van die Heilige Gees 
aan hulle skenk.

 3 a Joh. 4:35;  
L&V 4:4; 12:3; 14:3.

  b Matt. 20:1–16.
  c Jakob 5:71; L&V 43:28.
 4 a gs Wingerd van 

die Here.
  b 2 Ne. 28:2–14;  

Morm. 8:28–41.
  c Rom. 3:12; L&V 35:12.
  d 2 Ne. 28:14.
  e gs Priesterlis.
 5 a gs Kerk van Jesus 

Christus van die 

Heiliges van die 
Laaste Dae, Die.

  b gs Herstelling van 
die Evangelie.

 6 a gs Israel—Die 
versameling van Israel.

  b 1 Ne. 19:15–17.
 8 a L&V 88:81.
  b 2 Ne. 1:26–28.
 9 a Ps. 126:6; Alma 26:3–5;  

L&V 75:5.
 10 a Matt. 3:1–3.
 11 a gs Doop.

 12 a 3 Ne. 27:13–22.
 13 a gs Rots.
  b Matt. 16:16–19;  

L&V 10:69–70.
 14 a di L&V 20 (sien 

die opskrif van 
afdeling 20). 
L&V 42:13.

 15 a L&V 20:41.
  b gs Hande, 

Oplegging van.
  c gs Gawe van die 

Heilige Gees.
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16 En die Boek van Mormon en 
die heilige a skrifture word deur 
My gegee vir jul b onderrig; en die 
krag van my Gees c verkwik alle 
dinge.

17 Daarom, wees getrou, bid 
altyd, hou julle lampe gereed en 

brandend, en olie by julle, sodat 
julle gereed mag wees met die 
koms van die a Bruidegom—

18 Want kyk, voorwaar, voor-
waar, Ek sê vir julle dat Ek spoe-
dig a kom. Dit is so. Amen.

 16 a gs Skrifture.
  b 2 Tim. 3:16.
  c Joh. 6:63.
 17 a Matt. 25:1–13.  

gs Bruidegom.
 18 a Openb. 22:20.  

gs Tweede Koms 
van Jesus Christus.

34 1 a gs Pratt, Orson.
 2 a Joh. 1:1–5. 

   gs Lig, Lig van 
Christus.

 3 a Joh. 3:16; 15:13.  
gs Liefde.

  b gs Verlosser.
  c gs Verlos, Verlossing;  

Versoen, Versoening.
  d Joh. 1:9–12;  

Rom. 8:14, 16–17;  
Moses 6:64–68.  

gs Seuns en Dogters 
van God.

 4 a Joh. 20:29.
 5 a gs Roep, Geroepe 

van God, Roeping.
 6 a L&V 6:9.
  b gs Tweede Koms 

van Jesus Christus.

AFDELING 34
Openbaring gegee deur Joseph Smith die Profeet aan Orson Pratt, 
te Fayette, New York, 4 November 1830. Broer Pratt was negentien 
jaar oud op daardie tydstip. Hy is bekeer en gedoop toe hy die  eerste 
keer die prediking van die herstelde evangelie gehoor het deur sy ouer 
broer, Parley P. Pratt, ses weke vantevore. Hierdie openbaring is ont
vang in die Peter Whitmer Snr. woning.

1–4, Die getroues word die seuns 
van God deur die Versoening; 5–9, 
Die prediking van die evangelie be
rei die weg vir die tweede koms; 10–
12, Profesie kom deur die mag van 
die Heilige Gees.

My seun a Orson, slaan ag en hoor 
en kyk wat Ek, die Here God, vir 
jou sal sê, en wel Jesus Christus, 
jou Verlosser;

2 Die a lig en die lewe van die 
wêreld, ’n lig wat skyn in die 
duisternis en die duisternis be-
gryp dit nie;

3 Wat die wêreld so a liefgehad 

het dat b hy sy eie lewe c gegee 
het, sodat soveel as wat wou 
glo d seuns van God mag word. 
Daarom is jy my seun;

4 En a geseënd is jy omdat jy ge-
glo het;

5 En meer geseënd is jy omdat jy 
deur My a geroep is om my evan-
gelie te predik—

6 Om jou stem te verhef soos 
met die klank van ’n trompet, 
beide lank en luid, en bekering 
a roep tot ’n krom en wederstre-
wige geslag, om die weg te be-
rei van die Here vir sy b Tweede 
koms.
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7 Want kyk, voorwaar, voorwaar, 
Ek sê vir jou, die a tyd is spoedig op 
hande dat Ek sal kom in ’n b wolk 
met krag en groot heerlikheid.

8 En dit sal ’n a groot dag wees 
ten tyde van my koms, want alle 
nasies sal b bewe.

9 Maar voor daardie dag sal kom, 
sal die son verduister word, en die 
maan sal in bloed verander word, 
en die sterre sal weier om te skyn, 
en sommiges sal val, en groot ver-
nietigings wag vir die bose.

10 Daarom, verhef jou stem en 
a hou nie terug nie, want die Here 
God het gespreek; daarom pro-
feteer, en dit sal jou gegee word 
deur die b mag van die Heilige 
Gees.

11 En as jy getrou is, kyk, Ek is 
met jou totdat Ek kom—

12 En voorwaar, voorwaar, Ek 
sê vir jou, Ek kom spoedig. Ek is 
jou Here en jou Verlosser. Dit is 
so. Amen.

 7 a Openb. 1:3.
  b Lk. 21:27.
 8 a Joël 2:11;  

Mal. 4:5;  
L&V 43:17–26.  

gs Tweede Koms 
van Jesus Christus.

  b Jes. 64:2.
 10 a Jes. 58:1.
  b 2 Petr. 1:21.

35 1 a gs Here.
  b Openb. 1:8.  

gs Alfa en Omega.

AFDELING 35
Openbaring gegee aan Joseph Smith die Profeet en Sidney Rigdon, 
te of naby Fayette, New York, 7 Desember 1830. Op hierdie tydstip 
was die Profeet besig, feitlik op ’n daaglikse basis, om ’n vertaling te 
maak van die Bybel. Die vertaling is so vroeg as Junie 1830 begin, 
en beide Oliver Cowdery en John Whitmer het as skrywers gedien. 
Aangesien hulle nou tot ander pligte geroep is, is Sidney Rigdon ge
roep deur goddelike aanstelling om te dien as die Profeet se skrywer 
in hierdie werk (sien vers 20.) As ’n voorwoord tot die verslag van 
hierdie openbaring, verklaar Joseph Smith se geskiedenis: “In De
sember het Sidney Rigdon [van Ohio] gekom om by die Here navraag 
te doen, en saam met hom het Edward Partridge gekom. .  .  . Kort 
na die aankoms van hierdie twee broers, só het die Here gespreek.”

1–2, Hoe mense die seuns van God 
mag word; 3–7, Sidney Rigdon 
word geroep om te doop en om die 
Heilige Gees toe te ken; 8–12, Te
kens en wonderwerke word deur 
geloof teweeggebring; 13–16, Die 
Here se diensknegte sal die nasies 
dors deur die krag van die Gees; 

17–19, Joseph Smith hou die sleu
tels van die verborgenhede; 20–21, 
Die uitverkorenes sal die dag van 
die koms van die Here verdra; 22–
27, Israel sal gered word.

Luister na die stem van die 
a Here julle God, naamlik b Alfa en 

LEER EN VERBONDE 34:7–35:169



 1 c 1 Ne. 10:19;  
L&V 3:2.

  d Hebr. 13:8;  
L&V 38:1–4;  
39:1–3.

 2 a gs Kruisiging.
  b L&V 20:25; 45:5, 8.
  c gs Seuns en Dogters 

van God.
  d Joh. 17:20–23.  

gs Eenheid.
  e gs God, Godheid.
 4 a Mal. 3:1;  

Matt. 11:10;  

1 Ne. 11:27;  
L&V 84:27–28.

  b 3 Ne. 25:5–6;  
L&V 2:1;  
110:13–15.

 5 a Hand. 19:1–6.
 6 a gs Doop.
  b gs Gawe van die 

Heilige Gees.
  c gs Hande, 

Oplegging van.
 7 a gs Nie-Jode.
 8 a Jes. 50:2; 59:1.
  b gs Wonderwerk.

  c gs Teken.
  d gs Geloof, Glo.
 9 a gs Geloof, Glo.
  b Mark. 1:21–45.
  c Mark. 16:17.
  d gs Genees, Genesings.
 11 a L&V 63:11–12.
  b L&V 5:19–20.
  c gs Babel, Babilon.
  d Openb. 18:2–4.
 12 a Rom. 3:10–12;  

L&V 33:4;  
38:10–11; 84:49.

Omega, die begin en die einde, 
wie se c verloop een ewige kring-
loop is, d dieselfde vandag as gis-
ter, en vir ewig.

2 Ek is Jesus Christus, die Seun 
van God, wat a gekruisig is vir die 
sondes van die wêreld, en wel so-
veel as wat sal b glo in my Naam, 
sodat hulle die c kinders van God 
mag word, en wel d een in My soos 
Ek e een is in die Vader, soos die 
Vader een in My is, sodat Ons een 
mag wees.

3 Kyk, voorwaar, voorwaar, Ek 
sê vir my dienskneg Sidney, Ek 
het jou en jou werke aanskou. 
Ek het jou gebede aangehoor, en 
jou voorberei vir ’n groter werk.

4 Jy is geseënd, want jy sal groot 
dinge doen. Kyk, jy was uitge-
stuur, net soos a Johannes, om die 
weg voor My voor te berei, en 
voor b Elía wat sal kom, en jy het 
dit nie geweet nie.

5 Jy het gedoop met water tot 
bekering, maar hulle het nie die 
Heilige Gees a ontvang nie;

6 Maar nou gee Ek aan jou ’n 
gebod, dat jy sal a doop met wa-
ter, en hulle sal die b Heilige Gees 
ontvang deur die oplegging van 

die c hande, net soos die apostels 
van ouds.

7 En dit sal gebeur dat daar ’n 
groot werk in die land sal wees, 
en wel onder die a nie-Jode, want 
hulle dwaasheid en hulle gruwels 
sal openbaar gemaak word in die 
oë van alle mense.

8 Want Ek is God, en my arm is 
nie a verkort nie; en Ek sal b won-
derwerke, c tekens, en wonders 
toon aan al diegene wat d glo in 
my Naam.

9 En wie ook al dit sal vra in my 
Naam in a geloof, hulle sal b dui-
wels c uitwerp; hulle sal die sie-
kes d genees; hulle sal die blindes 
hulle sig laat ontvang, en die do-
wes laat hoor, en die stommes laat 
spreek, en die verlamdes te laat 
loop.

10 En die tyd kom spoedig dat 
groot dinge bekend gemaak sal 
word aan die kinders van mense;

11 Maar a sonder geloof sal niks 
bekendgemaak word nie, be-
halwe b verwoestings oor c Babi-
lon, sy wat alle nasies laat drink 
van die wyn van die toorn van 
haar d ontug.

12 En daar is a niemand wat 
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goeddoen nie, behalwe diegene 
wat gereed is om die volheid van 
my evangelie te ontvang, wat Ek 
uitgestuur het aan hierdie geslag.

13 Nou, Ek doen ’n beroep op 
die a swak dinge van die wêreld, 
diegene wat b ongeleerd en verag 
is, om die nasies te dors deur die 
krag van my Gees;

14 En hulle arm sal my arm 
wees, en Ek sal hul a skild en hul 
pantser wees; en Ek sal hulle len-
dene omgord, en hulle sal dap-
per veg vir My; en hulle b vyande 
sal onder hul voete wees; en Ek 
sal die swaard laat c val om hul 
ontwil, en deur die d vuur van my 
verontwaardiging sal Ek hulle be-
waar.

15 En die a armes en die b sag-
moediges sal die evangelie aan 
hulle gepreek hoor, en hulle sal 
c uitsien na die tyd van my koms, 
want dit is d op hande—

16 En hulle sal die gelykenis 
van die a vyeboom leer, want nou 
reeds is die somer naby.

17 En Ek het die a volheid van 
my evangelie uitgestuur deur die 
hand van my dienskneg b Joseph; 

en in swakheid het Ek hom ge-
seën;

18 En Ek het aan hom die a sleu-
tels van die verborgenhede gegee 
van daardie dinge wat b verseël 
is, naamlik dinge wat was vanaf 
die c grondlegging van die wê-
reld, en die dinge wat sal plaas-
vind van hierdie tyd tot die tyd 
van my koms, as hy in My bly, en 
indien nie, sal Ek ’n ander plant 
in sy plek.

19 Nou, waak oor hom dat sy 
geloof nie faal nie, en dit sal gegee 
word deur die a Trooster, die b Hei-
lige Gees, wat alle dinge weet.

20 En ’n gebod gee Ek aan jou—
dat jy vir hom sal a skryf; en die 
skrifture sal gegee word, net soos 
hulle in my eie boesem is, vir die 
heil van my eie b uitverkorenes;

21 Want hulle sal my a stem hoor, 
en sal My sien, en sal nie slaap 
nie, en sal die dag van my b koms 
c verdra; want hulle sal gereinig 
word, net soos Ek d rein is.

22 En nou sê Ek aan a jou, vertoef 
by hom, en hy sal saam met jou 
reis; verlaat hom nie, en hierdie 
dinge sal sekerlik vervul word.

 13 a 1 Kor. 1:27;  
L&V 1:19–23; 124:1.

  b Hand. 4:13.
 14 a 2 Sam. 22:2–3.
  b L&V 98:34–38.
  c L&V 1:13–14.
  d L&V 128:24.
 15 a Matt. 11:5.
  b gs Sagmoedig, 

Sagmoedigheid.
  c 2 Petr. 3:10–13;  

L&V 39:23; 45:39;  
Moses 7:62.

  d L&V 63:53.
 16 a Matt. 24:32;  

L&V 45:36–38;  
JS—M 1:38.  
gs Tekens van die Tye.

 17 a L&V 42:12.
  b L&V 135:3.
 18 a L&V 84:19.
  b Dan. 12:9; Matt. 13:35;  

2 Ne. 27:10–11;  
Ether 4:4–7;  
JS—G 1:65.

  c L&V 128:18.
 19 a Joh. 14:16, 26; 15:26.  

gs Trooster.
  b gs Heilige Gees.
 20 a Die Profeet was op 

hierdie stadium besig 
met ’n geopenbaarde 
vertaling van die 
Bybel, waartoe 
Sidney rigdon as ’n 
skrywer geroep is.

  b gs Uitverkore.
 21 a Joël 2:11;  

L&V 43:17–25; 
88:90; 133:50–51.

  b gs Tweede Koms 
van Jesus Christus.

  c Mal. 3:2–3.
  d gs Suiwer, Suiwerheid.
 22 a L&V 100:9–11.
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 23 a di wanneer Sidney 
Rigdon nie besig was 
met skryfwerk nie.

  b di die skrifture.
 24 a L&V 103:7.
  b L&V 21:6.
  c 1 Ne. 22:26.
  d gs Vreugde.
 25 a gs Israel.

  b Jes. 45:17;  
1 Ne. 19:15–16; 22:12.

  c gs Sleutels van die 
Priesterskap.

 26 a Lk. 21:28.
 27 a gs Koninkryk van 

God of Koninkryk 
van die Hemel.

  b Openb. 22:20.

36 1 a gs Jehova;  
Jesus Christus.

  b L&V 41:9–11.
 2 a gs Hande, 

Oplegging van.
  b gs Heilige Gees;  

Trooster.
  c L&V 42:61.

1–3, Die Here lê sy hand op Edward 
Partridge deur die hand van Sid
ney Rigdon; 4–8, Elke man wat die 
evangelie en die priesterskap ont
vang, moet geroep word om uit te 
gaan en te preek.

So sê die Here God, die a Mag-
tige Een van Israel: Kyk, Ek sê 
vir jou, my dienskneg b Edward, 
dat jy geseënd is, en jou son-
des is jou vergewe, en jy word 
geroep om my evangelie te 

preek soos met die stem van ’n  
trompet;

2 En Ek sal my a hand op jou lê 
deur die hand van my dienskneg 
Sidney Rigdon, en jy sal my Gees 
ontvang, die Heilige Gees, naam-
lik die b Trooster, wat jou die c vre-
dige dinge van die koninkryk sal 
leer;

3 En jy sal dit verkondig met ’n 
luide stem, en sê: Hosanna, prys 
die Naam van die Allerhoogste 
God.

AFDELING 36
Openbaring gegee deur Joseph Smith die Profeet aan Edward Partridge, 
naby Fayette, New York, 9 Desember 1830 (sien die opskrif van afde
ling 35). Joseph Smith se geskiedenis verklaar dat Edward Partridge 
“’n voorbeeld was van vroomheid, en een van die Here se groot manne.”

23 En a in soverre jy nie skryf nie, 
kyk, dit sal aan hom gegee word 
om te profeteer; en jy sal my evan-
gelie predik en jou beroep op b die 
heilige profete om sy woorde te 
bewys, na gelang hulle aan hom 
gegee sal word.

24 a Onderhou al die gebooie 
en verbonde waardeur julle ge-
bind is; en Ek sal die hemele laat 
b skud tot julle voordeel, en c Satan 
sal bewe en Sion sal haar d verbly 
op die heuwels en floreer;

25 En a Israel sal b gered word 
in my eie bepaalde tyd; en deur 
die c sleutels wat Ek gegee het sal 
hulle gelei word, en nooit weer 
verwar word nie.

26 Hef op julle harte en wees bly, 
julle a verlossing kom nader.

27 Vrees nie klein kuddetjie, die 
a koninkryk is julle s’n tot Ek kom. 
Kyk, Ek b kom spoedig. Dit is so. 
Amen.
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4 En nou, hierdie roeping en 
gebod gee Ek aan jou aangaande 
alle mense—

5 Dat soveel as wat voor my 
diensknegte Sidney Rigdon en 
Joseph Smith, Jr. sal kom, en hier-
die roeping en gebod omhels, 
a geordineer sal word en uitge-
stuur word om die ewigdurende 
evangelie te b predik onder die 
nasies—

6 En bekering uitroep, en sê: 
a Red julleself van hierdie ver-

draaide geslag, en kom uit die 
vuur uit, en haat selfs die b kle-
ding wat bevlek is deur die vlees.

7 En hierdie gebod sal gegee 
word aan die ouderlinge van my 
kerk, dat elke man wat dit sal om-
hels met eenvoud van hart geor-
dineer mag word en uitgestuur 
word, net soos Ek gespreek het.

8 Ek is Jesus Christus, die Seun 
van God; daarom, omgord jou 
lendene en Ek sal skielik na my 
a tempel kom. Dit is so. Amen.

 5 a L&V 63:57.  
gs Ordineer, 
Ordinering.

  b gs Preek.
 6 a Hand. 2:40.

  b Judas 1:23.
 8 a Mal. 3:1.
37 1 a di die vertaling van 

die Bybel wat alreeds 
aan die gang was.

 2 a L&V 24:3; 26:1.
 3 a di die staat Ohio. 

L&V 38:31–32.
 4 a gs Handelingsmag.

AFDELING 37
Openbaring gegee aan Joseph Smith die Profeet en Sidney Rigdon, 
naby Fayette, New York, Desember 1830. Hierin word die eerste ge
bod gegee aangaande ’n versameling in hierdie tydvak.

1–4, Die Heiliges word geroep om 
te versamel by die Ohio.

Kyk, Ek sê vir julle dat dit nie 
raadsaam is in My dat julle nie 
meer moet a vertaal tot julle na die 
Ohio sal gaan nie, en dit vanweë 
die vyand en om julle onthalwe.

2 En verder, Ek sê vir julle dat 
julle nie sal gaan tot julle my 
evangelie gepredik het in daar-
die streke nie, en die kerk ver-
sterk het waar dit ook al gevind 

word, en meer spesifiek in a Coles-
ville; want, kyk, hulle bid tot My 
in veel geloof.

3 En verder, ’n gebod gee Ek 
aan die kerk, dat dit raadsaam 
is in My dat hulle hul sal versa-
mel by a die Ohio, in afwagting 
op die tyd wanneer my diens-
kneg Oliver Cowdery sal terug-
keer na hulle.

4 Kyk, hier is wysheid, en laat 
elke mens vir homself a kies tot Ek 
kom. Dit is so. Amen.

AFDELING 38
Openbaring gegee deur Joseph Smith die Profeet, te Fayette, New 
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38 1 a gs EK IS.
  b Openb. 1:8.
  c L&V 45:1.
  d gs Vooraardse Lewe.
  e Ps. 90:2.
 2 a L&V 88:41;  

Moses 1:35.  
gs Alwetend.

  b Spr. 5:21;  
2 Ne. 9:20.

 3 a Ps. 33:6–9.  
gs Skep, Skepping.

 4 a jsv Gén. 14:25–40 
(Bylae);  
L&V 45:11–14;  
76:66–67; 84:99–100;  
Moses 7:18–21.  
gs Sion.

  b L&V 20:25; 
35:2; 45:3–5.

  c gs Versoen, 
Versoening.

 5 a gs Onregverdig, 
Onregverdigheid.

  b 2 Petr. 2:4;  
Judas 1:6.  
gs Hel.

  c gs Oordeel, Die Laaste.
 7 a L&V 1:1.
  b L&V 6:32; 29:5.
 8 a Openb. 22:4–5.  

gs Tweede Koms 
van Jesus Christus.

  b gs Suiwer, Suiwerheid.
  c Mal. 3:2.

1–6, Christus het alle dinge geskape; 
7–8, Hy is in die midde van sy Hei
liges, wat Hom spoedig sal sien; 9–
12, Alle vlees is verdorwe voor Hom; 
13–22, Hy het ’n land van belofte ge
reserveer vir sy Heiliges in tyd en in 
ewigheid; 23–27, Die Heiliges word 
gebied om een te wees en mekaar as 
broers te beskou; 28–29, Oorloë word 
voorspel; 30–33, Die Heiliges sal 
krag gegee word van omhoog en om 
uit te gaan onder alle nasies; 34–42, 
Die Kerk word gebied om te sorg vir 
die armes en behoeftiges en om die 
rykdomme van die ewigheid te soek.

So sê die Here jou God, naamlik 
Jesus Christus, die Groot a Ek Is, 
Alfa en Omega, die b begin en die 
einde, hy wat gekyk het na die 
wye uitgestrektheid van die ewig-
heid, en al die serafynse c leërskare 
van die hemel, d voor die wêreld 
e gemaak was;

2 Hy wat alle dinge a weet, want 
b alle dinge is aanwesig voor my 
oë;

3 Ek is Hy wat gespreek het, en 
die wêreld is a gemaak, en alle 
dinge het deur My gekom.

4 Ek is Hy wat die a Sion van 
Henog na my eie boesem ge-
neem het; en voorwaar, Ek sê, en 
wel soveel as wat b geglo het in 
my Naam, want Ek is Christus, 
en in my eie Naam, deur die krag 
van die c bloed wat Ek gestort het, 
het Ek gepleit voor die Vader vir 
hulle.

5 Maar kyk, die oorblyfsel van 
die a bose het Ek in b kettings van 
duisternis gehou tot die c oordeel 
van die groot dag, wat sal kom 
aan die einde van die aarde;

6 En net so sal Ek die bose laat 
hou, wat nie my stem wil hoor 
nie, maar hulle harte verhard, en 
wee, wee, wee, is hulle lot.

7 Maar kyk, voorwaar, voor-
waar, Ek sê vir julle dat my a oë 
op julle is. Ek is in julle b midde en 
julle kan My nie sien nie;

8 Maar die dag kom spoedig dat 
julle My sal a sien, en weet dat Ek 
is; want die sluier van duisternis 
sal spoedig geskeur word, en hy 
wat nie b gesuiwer is nie, sal nie 
die dag c verduur nie.

9 Daarom, omgord julle len-
dene en wees voorbereid. Kyk, 

York, 2 Januarie 1831. Die geleentheid was ’n konferensie van die 
Kerk.
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die a koninkryk is julle s’n, en die 
vyand sal nie oorwin nie.

10 Voorwaar, Ek sê vir julle, 
julle is a rein, maar nie almal nie; 
en daar is niemand anders in wie 
Ek ’n b welbehae het nie;

11 Want alle a vlees is verdorwe 
voor My; en die magte van die 
b duisternis heers op die aarde, on-
der die kinders van mense, in die 
teenwoordigheid van al die leër-
skare van die hemel—

12 Wat stilte laat heers, en alle 
ewigheid is a gepynig, en die 
b engele wag op die groot bevel 
om die aarde af te c maai, om die 
d onkruid bymekaar te maak sodat 
dit e verbrand mag word; en, kyk, 
die vyand is verenig.

13 En nou toon Ek aan julle ’n 
verborgenheid, ’n ding wat be-
staan in binnekamers, om selfs 
julle eie a vernietiging te weeg te 
bring na verloop van tyd, en julle 
het dit nie geweet nie;

14 Maar nou vertel Ek dit vir 
julle, en julle is geseënd, nie van-
weë jul ongeregtigheid nie, nóg 
julle harte van ongeloof; want 
voorwaar sommige van julle is 
skuldig voor My, maar Ek sal 
barmhartig wees teenoor jul 
swakheid.

15 Daarom, julle moet a sterk 

wees van nou af; b vrees nie, want 
die koninkryk is julle s’n.

16 En vir julle heil gee Ek aan 
julle ’n gebod, want Ek het julle 
gebede gehoor, en die a armes het 
voor My gekla, en die b rykes het 
Ek gemaak, en alle vlees is myne, 
en Ek is geen c aannemer van die 
persoon nie.

17 En Ek het die aarde ryk ge-
maak, en kyk dit is my a voetbank, 
daarom, Ek sal weer daarop staan.

18 En Ek hou uit en dit be-
haag My om aan julle groter ryk-
domme te gee, naamlik ’n land 
van belofte, ’n land vloeiende van 
melk en heuning, waarop daar 
geen vervloeking sal wees wan-
neer die Here kom nie;

19 En Ek sal dit aan julle gee vir 
die land van jul erfenis, as julle dit 
soek met julle hele hart.

20 En dit sal my verbond wees 
met julle, julle sal dit hê vir die 
land van jul erfenis, en vir die a er-
fenis van julle kinders vir ewig, 
terwyl die aarde sal staan, en julle 
sal dit weer besit in die ewigheid, 
om nie weer weg te gaan nie.

21 Maar, voorwaar, Ek sê vir 
julle, dat julle mettertyd geen ko-
ning nóg heerser sal hê, want Ek 
sal julle a koning wees en waak 
oor julle.

 9 a Lk. 6:20.  
gs Koninkryk van 
God of Koninkryk 
van die Hemel.

 10 a gs Rein en Onrein.
  b L&V 1:30.
 11 a Jes. 1:3–4;  

L&V 33:4.
  b Miga 3:6;  

L&V 112:23;  

Moses 7:61–62.
 12 a Moses 7:41.
  b L&V 86:3–7.
  c gs Oes.
  d L&V 88:94; 101:65–66.
  e Matt. 13:30.
 13 a L&V 5:32–33.
 15 a gs Moed, Moedig.
  b gs Vrees—Vrees 

vir die mens.

 16 a Mosia 4:16–18.
  b 1 Sam. 2:7.
  c Hand. 10:34;  

Moro. 8:11–12;  
L&V 1:34–35.

 17 a 1 Ne. 17:39;  
Abr. 2:7.

 20 a L&V 45:58.
 21 a Sag. 14:9; 2 Ne. 10:14;  

Alma 5:50.
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 22 a Joh. 10:27.
  b gs Jesus Christus—

Christus se 
heerskappy in die 
Millennium.

  c Jes. 33:22; Miga 4:2;  
L&V 45:59.

 23 a L&V 88:77–79,  
118, 122.  
gs Onderrig, 
Onderwyser.

 24 a Deut. 17:20; 1 Kor. 4:6.

  b L&V 46:33.  
gs Deugsaamheid.

  c gs Heiligheid.
 27 a Joh. 17:21–23;  

1 Kor. 1:10;  
Efés. 4:11–14;  
3 Ne. 11:28–30;  
Moses 7:18.  
gs Eenheid.

 28 a L&V 5:33; 38:13.
 29 a L&V 45:26, 63; 

87:1–5; 130:12.

 30 a JS—M 1:37.
  b gs Wysheid.
 31 a 2 Petr. 3:14.
 32 a L&V 37:3.
  b L&V 42.
  c Lk. 24:49;  

L&V 39:15; 95:8; 
110:9–10.

 33 a gs Sendingwerk.
  b Jes. 45:17; Jer. 30:10;  

L&V 136:22.
  c Dan. 4:35.

22 Daarom, hoor my stem en 
a volg My, en julle sal ’n b vrye volk 
wees, en julle sal geen wette hê 
behalwe my wette nie wanneer 
Ek kom, want Ek is julle c wetge-
wer, en wat kan my hand keer?

23 Maar, voorwaar Ek sê vir 
julle, a onderrig mekaar ooreen-
komstig die amp waarin Ek julle 
aangestel het;

24 En laat elkeen sy broer a ag 
soos homself, en beoefen b deug-
saamheid en c heiligheid voor My.

25 En weer, Ek sê vir julle, laat 
elkeen sy broer ag soos homself.

26 Want watter mens onder julle 
wat twaalf seuns het, en nie ’n 
aannemer van die persoon is nie, 
en hulle dien hom gehoorsaam, 
en hy sê vir die een: Wees geklee 
in ’n kleed en sit jy hier; en vir die 
ander: Wees gekleed in stukkende 
klere en sit jy daar—en aanskou 
sy seuns en sê ek is regverdig?

27 Kyk, Ek het dit aan julle ge-
gee as ’n gelykenis, en dit is net 
soos Ek is. Ek sê vir julle, wees 
a een; en as julle nie een is nie, is 
julle nie myne nie.

28 En weer, Ek sê vir julle dat die 
vyand in die binnekamers julle 
a lewens soek.

29 Julle hoor van a oorloë in verre 

lande, en julle sê dat daar binne-
kort groot oorloë sal wees in verre 
lande, maar julle ken nie die harte 
van mense in julle eie land nie.

30 Ek vertel julle hierdie dinge 
vanweë jul gebede; daarom, a be-
waar b wysheid in julle boesem, 
sodat die boosheid van mense nie 
hierdie dinge aan julle openbaar 
deur hul boosheid nie, op ’n wyse 
wat sal spreek in jul ore met ’n 
stem harder as dit wat die aarde 
sal skud; maar as julle voorbereid 
is, sal julle nie vrees nie.

31 En sodat julle die krag van die 
vyand mag ontsnap, en versamel 
word as ’n regverdige volk tot my, 
sonder a vlek en skuldeloos—

32 Daarom, om hierdie rede het 
Ek aan julle die gebod gegee dat 
julle na die a Ohio moet gaan; en 
daar sal Ek aan julle my b wet gee; 
en daar sal julle c begiftig word 
met krag van omhoog;

33 En van daar, wie ook al Ek 
wil, sal a uitgaan onder alle nasies, 
en dit sal aan hulle gesê word wat 
hulle moet doen; want Ek het ’n 
groot werk wat gereed is, want 
Israel sal b gered word, en Ek sal 
hulle lei waarheen Ek wil, en geen 
krag sal my hand c keer nie.

34 En nou, Ek gee aan die kerk 
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1–4, Die Heiliges het die krag om die 
seuns van God te word; 5–6, Om die 
evangelie te ontvang is om Christus 

te ontvang; 7–14, James Covel word 
gebied om gedoop te word en te arbei 
in die Here se wingerd; 15–21, Die 

 34 a gs Algemene 
Instemming.

 35 a gs Welsyn.
 38 a gs Begiftiging.
 39 a Jakob 2:17–19;  

L&V 11:7.
  b Hag. 2:8.
  c gs Hoogmoed.
  d Moro. 8:27.
 40 a 1 Kor. 4:12.

 41 a gs Preek.
  b gs Waarsku, 

Waarskuwing.
 42 a Jes. 52:11.

AFDELING 39
Openbaring gegee deur Joseph Smith die Profeet aan James Covel, 
te Fayette, New York, 5 Januarie 1831. James Covel, wat ’n Meto
disteprediker vir ongeveer veertig jaar was, het ’n verbond gesluit 
met die Here dat hy enige gebod sou gehoorsaam wat die Here aan 
hom sou gee deur Joseph Smith die Profeet.

in hierdie streke ’n gebod dat se-
kere mans onder hulle aangestel 
sal word, en hulle sal aangestel 
word deur die a stem van die kerk;

35 En hulle sal omsien na die ar-
mes en behoeftiges, en in hulle 
a behoeftes voorsien, sodat hulle 
nie sal ly nie; en stuur hulle uit 
na die plek waarheen Ek hulle ge-
bied het.

36 En dit sal hulle werk wees, 
om die sake van die eiendom van 
hierdie kerk te bestuur.

37 En hulle wat plase het wat nie 
verkoop kan word nie, laat hulle 
agter of verhuur hulle soos hulle 
goeddink.

38 Sien toe dat alle dinge bewaar 
word; en wanneer mense a begif-
tig word met krag van omhoog 
en uitgestuur word, sal al hierdie 
dinge versamel word na die boe-
sem van die kerk.

39 En as julle die a rykdomme 
soek, wat die wil van die Vader 

is om aan julle te gee, sal julle die 
rykste van alle volke wees, want 
julle sal die rykdomme van die 
ewigheid hê; en dit moet nood-
wendig wees dat die b rykdomme 
van die aarde myne is om te gee; 
maar waak teen c hoogmoed, so-
dat julle nie soos die d Nefiete van 
ouds word nie.

40 En weer, Ek sê vir julle, Ek gee 
aan julle ’n gebod, dat elke mens, 
beide ouderling, priester, leraar, 
en ook lid, begin met sy mag, met 
die arbeid van sy a hande, om voor 
te berei en die dinge te volbring 
wat Ek gebied het.

41 En laat julle a prediking ’n 
b waarskuwende stem wees, elke 
mens aan sy naaste, in sagaardig-
heid en sagmoedigheid.

42 En gaan weg a uit die midde 
van die bose. Red julleself. Wees 
julle rein wat die heilige voor-
werpe van die Here dra. Dit is 
so. Amen.
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39 1 a Hebr. 13:8;  
L&V 20:12; 
35:1; 38:1–4.

  b Ex. 3:14.  
gs Jehova.

 2 a gs Lig, Lig van 
Christus.

 3 a L&V 20:26;  
Moses 6:57, 62.

 4 a Joh. 1:12. 

   gs Seuns en Dogters 
van God.

 5 a Joh. 13:20.
 6 a gs Bekeer, Bekering;  

Doop;  
Evangelie.

  b gs Heilige Gees;  
Wedergebore, 
Gebore uit God.

  c L&V 42:61.

 7 a L&V 40:1.
 9 a Matt. 13:22.
 10 a L&V 40.  

gs Doop.
 11 a gs Israel—Die 

versameling van Israel.
 12 a 2 Kor. 12:9.
 13 a Matt. 20:1–16.
  b Jes. 52:8.

Here se diensknegte moet die evan
gelie predik voor die Tweede Koms; 
22–24, Diegene wat die evangelie 
ontvang, sal versamel word in tyd 
en in ewigheid.

Slaan ag op en luister na die stem 
van Hom wat van alle a ewigheid 
tot alle ewigheid is, die Groot b Ek 
Is, naamlik Jesus Christus—

2 Die a lig en die lewe van die 
wêreld; ’n lig wat skyn in die 
duisternis en die duisternis be-
gryp dit nie;

3 Hy wat in die a middelpunt 
van tyd gekom het na my eie, en 
my eie het My nie ontvang nie;

4 Maar aan soveel as wat My 
ontvang het, het Ek krag gegee om 
my a seuns te word; net so sal Ek 
aan soveel as wat My sal ontvang, 
krag gee om my seuns te word.

5 En voorwaar, voorwaar, Ek 
sê vir jou, dat hy wat my evan-
gelie ontvang, My a ontvang; en 
hy wat nie my evangelie ontvang 
nie, ontvang My nie.

6 En dit is my a evangelie—beke-
ring en doop deur water, en dan 
kom die b doop met vuur en die 
Heilige Gees, naamlik die Troos-
ter, wat alle dinge openbaar, en 
die vredige dinge van die konink-
ryk c onderrig.

7 En nou, kyk, Ek sê vir jou, 
my dienskneg a James, Ek het jou 
werke aanskou en Ek ken jou.

8 En voorwaar, Ek sê vir jou, jou 
hart is nou reg voor My op hier-
die tydstip; en, kyk, Ek het groot 
seëninge uitgestort op jou hoof;

9 Nietemin, jy het groot droef-
heid gesien, want jy het My telke-
male verwerp vanweë hoogmoed 
en die sorge van die a wêreld.

10 Maar kyk, die dae van jou be-
vryding het gekom, as jy sal ag 
slaan op my stem, wat vir jou sê: 
Staan op en word a gedoop, en 
was jou sondes weg, roepende op 
my Naam, en jy sal my Gees ont-
vang, en ’n seëning so groot soos 
jy nog nooit geken het nie.

11 En as jy dit doen, het Ek jou 
voorberei vir ’n groter werk. Jy 
sal die volheid predik van my 
evangelie, wat Ek uitgestuur het 
in hierdie laaste dae, die verbond 
wat Ek uitgestuur het om my volk 
a terug te wen, wat van die huis 
van Israel is.

12 En dit sal gebeur dat krag op 
jou sal a rus; jy sal groot geloof hê, 
en Ek sal met jou wees en voor jou 
aangesig uitgaan.

13 Jy word geroep om te a arbei 
in my wingerd, en om my kerk op 
te bou, en om Sion b voort te bring 
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sodat dit mag juig op die heuwels 
en c floreer.

14 Kyk, voorwaar, voorwaar, Ek 
sê vir jou, jy word nie geroep om 
te gaan na die oostelike streke nie, 
maar jy word geroep om te gaan 
na die Ohio.

15 En in soverre my volk hulle-
self sal vergader by die Ohio, het 
Ek ’n a seëning bewaar soos onder 
die kinders van mense nie bekend 
is nie, en dit sal uitgestort word 
op hulle hoofde. En van daar sal 
mense uitgaan na b alle c nasies.

16 Kyk, voorwaar, voorwaar 
Ek sê vir julle, dat die mense in 
Ohio my aanroep in veel geloof, 
denkende dat Ek my hand sal te-
rughou in oordeel oor die nasies, 
maar Ek kan nie my woord terug-
trek nie.

17 Daarom, arbei met jou mag 
en roep getroue arbeiders na my 
wingerd, sodat dit a gesnoei mag 
word vir die laaste keer.

18 En in soverre hulle bekeer 
en die volheid van my evangelie 

ontvang, en geheilig word, sal Ek 
my hand weerhou van a oordeel.

19 Daarom, gaan uit, en roep met 
’n luide stem, en sê: Die konink-
ryk van die hemel is op hande; 
en roep: Hosanna! Prys die Naam 
van die Allerhoogste God.

20 Gaan uit en doop met water, 
en berei die weg voor my aange-
sig vir die tyd van my a koms;

21 Want die tyd is op hande; die 
a dag of die uur b weet niemand 
nie; maar dit sal sekerlik kom.

22 En hy wat hierdie dinge ont-
vang, ontvang My; en hulle sal 
versamel word tot My in tyd en 
in ewigheid.

23 En verder, dit sal gebeur dat 
op soveel as wat julle sal doop 
met water, sal julle jul a hande lê, 
en hulle sal die b gawe van die 
Heilige Gees ontvang, en sal c uit-
sien na die tekens van my d koms, 
en hulle sal My ken.

24 Kyk, Ek kom spoedig. Dit is 
so. Amen.

 13 c L&V 117:7.
 15 a L&V 38:32; 95:8; 

110:8–10.
  b L&V 1:2.
  c gs Sendingwerk.
 17 a Jakob 5:61–75;  

L&V 24:19.

 18 a gs Jesus Christus—
Regter.

 20 a gs Tweede Koms 
van Jesus Christus.

 21 a Matt. 24:36.
  b JS—M 1:40.
 23 a gs Hande, 

Oplegging van.
  b gs Gawe van die 

Heilige Gees.
  c Openb. 3:3;  

L&V 35:15;  
45:39–44.

  d 2 Petr. 3:10–14.

AFDELING 40
Openbaring gegee aan Joseph Smith die Profeet en Sidney Rigdon, 
te Fayette, New York, 6 Januarie 1831. As voorwoord tot die ver
slag van hierdie openbaring, verklaar die Profeet se geskiedenis, 
“Aangesien James [Covel] die woord van die Here verwerp het, en 
teruggekeer het na sy voormalige beginsels en mense, het die Here 
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1–3, Vrees vir vervolging en die 
sorge van die wêreld veroorsaak ver
werping van die evangelie.

Kyk, voorwaar, Ek sê vir julle, dat 
die hart van my dienskneg a James 
Covel reg was voor My, want hy 
het ’n verbond gesluit met My dat 
hy my woord sou gehoorsaam.

2 En hy het die woord met 

blydskap a ontvang, maar dade-
lik het Satan hom versoek; en die 
vrees vir b vervolging en die sorge 
van die wêreld het veroorsaak dat 
hy die woord c verwerp het.

3 Daarom het hy my verbond 
verbreek, en dit berus by My om 
te doen met hom soos Ek goed-
dink. Amen.

40 1 a L&V 39:7–11.
 2 a Mark. 4:16–19.
  b Matt. 13:20–22.  

gs Vervolg, 

Vervolging.
  c gs Afval.
41 1 a gs Seën, Geseënd, 

Seëning.

  b Deut. 11:26–28;  
1 Ne. 2:23.

  c L&V 56:1–4; 112:24–26.
 2 a gs Eenheid.

1–3, Die ouderlinge sal die Kerk be
stuur deur die gees van openbaring; 
4–6, Ware dissipels sal die Here se 
wet ontvang en onderhou; 7–12, 
Edward Partridge word aangestel 
as ’n biskop vir die Kerk.

Slaan ag en hoor, o julle my volk, 
sê die Here julle God, julle wat 
dit my behaag om te a seën met 
die grootste van alle seëninge, 

julle wat My hoor; en julle wat 
My nie hoor nie, sal Ek b vervloek, 
wat c voorgegee het om my Naam 
te bely, met die swaarste van alle 
vervloekings.

2 Slaan ag, o julle ouderlinge 
van my kerk wat Ek geroep het, 
kyk, Ek gee aan julle ’n gebod, dat 
julle julself sal versamel om a saam 
te stem oor my woord;

3 En deur die gebed van julle 

AFDELING 41
Openbaring gegee deur Joseph Smith die Profeet aan die Kerk, te Kirt
land, Ohio, 4 Februarie 1831. Hierdie openbaring gebied die Pro
feet en Kerk ouderlinge om te bid om God se “wet” te ontvang (sien 
afdeling 42). Joseph Smith het pas in Kirtland aangekom uit New 
York, en Leman Copley, ’n lid van die Kerk in die nabye Thompson, 
Ohio, “het Broer Joseph en Sidney [Rigdon] versoek . . . om by hom 
te woon en hy sou hulle voorsien van huise en lewensmiddele.” Die 
volgende openbaring verklaar waar Joseph en Sidney moes woon en 
roep ook Edward Partridge as die Kerk se eerste biskop.

aan my en Sidney Rigdon die volgende openbaring gegee” (sien 
afdeling 39).
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 3 a L&V 42.
 4 a Sag. 14:9;  

L&V 45:59.  
gs Jesus Christus—
Christus se 
heerskappy in die 
Millennium.

  b gs Tweede Koms 
van Jesus Christus.

 5 a Matt. 7:24.
  b Jak. 1:22–25;  

L&V 42:60.
  c L&V 50:8–9.  

gs Ekskommunikeer.
 6 a Matt. 15:26.
  b Matt. 7:6.
 7 a L&V 42:71.
  b di vertaal die Bybel. 

L&V 45:60–61.
 9 a L&V 36:1.
  b L&V 72:9–12;  

107:68–75.  
gs Biskop.

  c L&V 51.
 11 a Joh. 1:47.
  b gs Bedrog, Bedrieg, 

Bedrieër.

geloof sal julle my a wet ontvang, 
sodat julle mag weet hoe om my 
kerk te bestuur en alle dinge in 
orde te hê voor My.

4 En Ek sal julle a heerser wees 
wanneer Ek b kom; en kyk, Ek kom 
spoedig, en julle moet toesien dat 
my wet onderhou word.

5 Hy wat my wet a ontvang en 
dit b nakom, hy is my dissipel; en 
hy wat sê dat hy dit ontvang en 
dit nie nakom nie, hy is nie my 
dissipel nie, en sal c uitgewerp 
word onder julle.

6 Want dit is nie gepas dat die 
dinge wat behoort aan die kin-
ders van die koninkryk gegee 
moet word aan hulle wat onwaar-
dig is nie, of aan die a honde nie, of 
dat die b pêrels gewerp word voor 
die varke nie.

7 En verder, dit is gepas dat my 
dienskneg Joseph Smith, Jr., ’n 
a huis sal laat bou, waarin hy kan 
woon en b vertaal.

8 En verder, dit is gepas dat my 

dienskneg Sidney Rigdon moet 
leef soos hy goeddink, in soverre 
hy my gebooie onderhou.

9 En verder, Ek het my diens-
kneg a Edward Partridge geroep; 
en Ek gee ’n gebod, dat hy aange-
stel moet word deur die stem van 
die kerk, en geordineer word as ’n 
b biskop vir die kerk, om sy goe-
dere agter te laat en al sy tyd c toe 
te wy aan die arbeid van die kerk;

10 Om alle dinge te versorg 
wanneer dit aan hom toegewys 
word in my wette op die dag 
wanneer Ek hulle sal gee.

11 En dit omdat sy hart rein 
is voor My, want hy is net soos 
a Natánael van ouds, in wie daar 
geen b bedrog is nie.

12 Hierdie woorde word aan 
julle gegee, en hulle is rein voor 
My; daarom, pasop hoe julle hulle 
beskou, want van hulle sal daar 
rekenskap gevra word van julle 
siele op die oordeelsdag. Dit is 
so. Amen.

AFDELING 42
Openbaring gegee in twee dele deur Joseph Smith die Profeet, te 
 Kirtland, Ohio, 9 en 23 Februarie 1831. Die eerste deel, bestaande 
uit verse 1 tot 72, is ontvang in die teenwoordigheid van twaalf ou
derlinge en ter vervulling van die Here se belofte wat vroeër gemaak 
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is dat die “wet” gegee sou word in Ohio (sien afdeling 38:32). Die 
tweede deel bestaan uit verse 73 tot 93. Die Profeet omskryf hierdie 
openbaring as “behelsende die wet van die Kerk”.

42 2 a L&V 58:23.  
gs Wet.

 3 a L&V 38:32.

  b Matt. 18:19.
 5 a gs Heilige Gees.

 6 a Mark. 6:7.  
gs Sendingwerk.

1–10, Die ouderlinge word geroep 
om die evangelie te predik, bekeer
linge te doop, en om die Kerk op te 
bou; 11–12, Hulle moet geroep en 
geordineer word en moet die begin
sels van die evangelie onderrig wat 
in die skrifture gevind word; 13–
17, Hulle moet onderrig en profeteer 
deur die krag van die Gees; 18–29, 
Die Heiliges word gebied om nie te 
moor, te steel, te lieg, wellustig te 
wees, owerspel te pleeg, of kwaad te 
spreek van andere nie; 30–39, Wette 
wat die toewyding van besittings 
beheer word uiteengesit; 40–42, 
Hoogmoed en luiheid word veroor
deel; 43–52, Die siekes moet genees 
word deur salwings en deur geloof; 
53–60, Die skrifture reguleer die 
Kerk en moet verkondig word aan 
die wêreld; 61–69, Die ligging van 
die Nuwe Jerusalem en die verbor
genhede van die koninkryk sal ge
openbaar word; 70–73, Toegewyde 
besittings moet aangewend word 
om Kerkbeamptes te ondersteun; 
74–93, Wette wat ontug, egbreuk, 
moord, diefstal en die belyding van 
sondes beheer, word uiteengesit.

Slaan ag, o julle ouderlinge van 
my kerk, wat julleself vergader 
het in my Naam, naamlik Jesus 
Christus die Seun van die Le-
wende God, die Saligmaker van 

die wêreld; in soverre julle in my 
Naam glo en my gebooie onder-
hou.

2 Weer sê Ek vir julle, slaan ag 
en hoor en gehoorsaam die a wet 
wat Ek aan julle sal gee.

3 Want voorwaar, Ek sê, aan-
gesien julle julself vergader het 
ooreenkomstig die a gebod waar-
mee julle gebied is, en ooreenstem 
b aangaande hierdie een ding, en 
die Vader gevra het in my Naam, 
net so sal julle ontvang.

4 Kyk, voorwaar, Ek sê vir julle, 
Ek gee aan julle hierdie eerste ge-
bod, dat julle sal uitgaan in my 
Naam, elkeen van julle, behalwe 
my diensknegte Joseph Smith, Jr., 
en Sidney Rigdon.

5 En Ek gee aan hulle ’n gebod 
dat hulle sal uitgaan vir ’n kort 
tydjie, en dit sal gegee word deur 
die krag van die a Gees wanneer 
hulle sal terugkeer.

6 En julle sal uitgaan in die krag 
van my Gees, en my evangelie 
predik, a twee-twee, in my Naam, 
en julle stemme verhef soos met 
die klank van ’n trompet, en my 
woord verklaar soos engele van 
God.

7 En julle sal uitgaan, en doop 
met water, en sê: Bekeer julle, 
bekeer julle, want die koninkryk 
van die hemel is op hande.
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8 En vanaf hierdie plek sal julle 
uitgaan na die streke weswaarts; 
en in soverre julle diegene sal vind 
wat julle wil ontvang, sal julle my 
kerk opbou in elke streek—

9 Tot die tyd sal kom wanneer 
dit vir julle geopenbaar word 
van omhoog, wanneer die a stad 
van die b Nuwe Jerusalem voor-
berei sal word, sodat julle c versa-
mel mag word in een, sodat julle 
my d volk mag wees en Ek sal julle 
God wees.

10 En verder, Ek sê vir julle, dat 
my dienskneg a Edward Partridge 
sal staan in die amp waarin Ek 
hom aangestel het. En dit sal ge-
beur, dat as hy oortree, ’n b ander 
aangestel sal word in sy plek. Dit 
is so. Amen.

11 Verder sê Ek vir julle, dat dit 
nie aan enigeen gegee sal word 
om uit te gaan om my evangelie te 
a predik, of om my kerk op te bou 
nie, tensy hy b geordineer word 
deur iemand wat c gesag het, en 
dit is bekend aan die kerk dat hy 
gesag het en behoorlik geordineer 
is deur die hoofde van die kerk.

12 En verder, die a ouderlinge, 

priesters en leraars van hierdie 
kerk moet die beginsels van my 
evangelie b onderrig, wat in die 
c Bybel en die d Boek van Mormon 
is, waarin die volheid van die 
e evangelie is.

13 En hulle sal die a verbonde en 
die kerk se artikels onderhou om 
hulle te doen, en dié sal hul le-
ringe wees, soos hulle gelei sal 
word deur die Gees.

14 En die Gees sal aan julle ge-
gee word deur die a gebed van 
geloof; en as julle nie die b Gees 
ontvang nie, sal julle nie onder-
rig nie.

15 En dit alles sal julle nastreef 
om te doen soos Ek julle gebied 
het aangaande julle lering, tot die 
volheid van my a skrifture gegee 
is.

16 En wanneer julle jul stemme 
sal verhef deur die a Trooster, sal 
julle spreek en profeteer soos Ek 
goeddink;

17 Want, kyk, die Trooster weet 
alle dinge, en lewer getuienis van 
die Vader en van die Seun.

18 En nou, kyk, Ek spreek tot die 
kerk. Jy sal nie a doodslaan nie; en 

 9 a L&V 57:1–2.
  b Ether 13:2–11;  

L&V 45:66–71; 84:2–5;  
Moses 7:62;  
Gel. Art. 1:10.  
gs Nuwe Jerusalem.

  c gs Israel—Die 
versameling van Israel.

  d Sag. 8:8.
 10 a L&V 41:9–11; 124:19.
  b L&V 64:40.
 11 a gs Preek.
  b gs Ordineer, 

Ordinering;  
Roep, Geroepe van 
God, Roeping.

  c gs Gesag;  
Priesterskap.

 12 a gs Ouderling.
  b Mosia 18:19–20;  

L&V 52:9, 36.  
gs Onderrig, 
Onderwyser.

  c gs Bybel.
  d gs Boek van Mormon;  

Skrifture—Waarde 
van die skrifture.

  e gs Evangelie.
 13 a di L&V 20 (sien 

die opskrif van 
afdeling 20).

 14 a L&V 63:64.  

gs Gebed.
  b gs Heilige Gees;  

Onderrig, 
Onderwyser—
Onderrig met 
die Gees.

 15 a L&V 42:56–58.
 16 a 1 Kor. 2:10–14;  

L&V 68:2–4.  
gs Trooster.

 18 a Ex. 20:13–17;  
Matt. 5:21–37;  
2 Ne. 9:35;  
Mosia 13:21–24;  
3 Ne. 12:21–37.
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 18 b gs Moord.
 19 a gs Doodstraf.
 20 a gs Steel.
 21 a gs Eerlik, Eerlikheid;  

Lieg.
 22 a gs Huwelik, Trou;  

Liefde.
  b Gén. 2:23–24;  

Efés. 5:25, 28–33.
 23 a Matt. 5:28;  

3 Ne. 12:28;  
L&V 63:16.  
gs Begeerte, Groot;  
Wellus,  

Wellustigheid.
 24 a gs Egbreuk.
 25 a gs Bekeer, Bekering.
  b Joh. 8:3–11.  

gs Vergewe.
 26 a 2 Petr. 2:20–22;  

L&V 82:7.
 27 a gs Skinder.
 28 a gs Ekskommunikeer.
 29 a Joh. 14:15, 21.
  b gs Diens.
  c gs Gehoorsaam, 

Gehoorsaamheid.
 30 a Mosia 4:16–26;  

Alma 1:27.  
gs Armes.

  b gs Toewy, Wet van 
Toewyding.

  c gs Welsyn.
 31 a Mosia 2:17.  

gs Aalmoes, 
Aalmoese Gee.

  b gs Armes.
  c gs Biskop.
  d gs Afsonder.
 32 a L&V 51:4.

hy wat b doodslaan sal nie vergif-
nis hê in hierdie wêreld nie, nóg 
in die komende wêreld.

19 En verder, Ek sê, jy sal nie 
doodslaan nie; maar hy wat 
doodslaan sal a sterf.

20 Jy sal nie a steel nie; en hy wat 
steel en nie wil bekeer nie sal uit-
gewerp word.

21 Jy sal nie a lieg nie; hy wat lieg 
en nie wil bekeer nie, sal uitge-
werp word.

22 Jy sal jou vrou a liefhê met jou 
hele hart, en sal haar b aankleef en 
niemand anders nie.

23 En hy wat na ’n vrou kyk om 
haar te a begeer sal die geloof ver-
loën, en sal nie die Gees hê nie; en 
as hy nie bekeer nie, sal hy uitge-
werp word.

24 Jy sal nie a egbreuk pleeg nie; 
en hy wat egbreuk pleeg, en nie 
bekeer nie, sal uitgewerp word.

25 Maar hy wat egbreuk gepleeg 
het en a bekeer met sy hele hart, en 
dit versaak, en dit nie weer doen 
nie, sal jy b vergewe.

26 Maar as hy dit a weer doen, sal 
hy nie vergewe word nie, maar 
sal uitgewerp word.

27 Jy sal nie a kwaadspreek van 

jou naaste nie, nóg hom enige 
skade aandoen.

28 Jy weet dat my wette aan-
gaande hierdie dinge gegee is in 
my skrifture; hy wat sondig en nie 
bekeer nie, sal a uitgewerp word.

29 As jy My a liefhet, sal jy My 
b dien en al my gebooie c onderhou.

30 En kyk, jy sal die a armes ont-
hou, en van jou besittings b toewy 
vir hulle c onderhoud, dit wat jy 
het om met hulle te deel, met ’n 
verbond en ’n akte wat nie ver-
breek kan word nie.

31 En in soverre julle van julle 
besittings a gee aan die b armes, sal 
julle dit aan My doen; en hulle sal 
gelê word voor die c biskop van 
my kerk en sy raadgewers, twee 
van die ouderlinge, of hoëpries-
ters, wat hy sal aanstel of aan-
gestel het en d afgesonder het vir 
daardie doel.

32 En dit sal gebeur, dat na-
dat hulle voor die biskop van 
my kerk gelê is, en nadat hy 
hierdie getuienisse ontvang het 
aangaande die a toewyding van 
die besittings van my kerk, dat 
hulle nie van die kerk geneem 
kan word nie, ooreenkomstig 
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my gebooie, sal elkeen b verant-
woordbaar gemaak word voor 
My, ’n c rentmeester oor sy eie be-
sittings, of dit wat hy ontvang 
het deur toewyding, soveel as 
wat genoeg is vir hom en sy d ge-
sin.

33 En verder, as daar besittings 
sal wees in die hande van die 
kerk, of enige individue daarvan, 
meer as wat nodig is vir hulle on-
derhoud na hierdie eerste toewy-
ding, wat ’n a oorblyfsel is, wat 
toegewy moet word aan die bis-
kop, sal dit gehou word om te gee 
aan diegene wat nie het nie, van 
tyd tot tyd, sodat elkeen wat no-
dig het genoegsaam voorsien mag 
word en ontvang volgens sy be-
hoeftes.

34 Daarom, die oorblyfsel sal ge-
hou word in my voorraadskuur, 
om te gee aan die armes en die 
behoeftiges, soos bepaal deur die 
hoëraad van die kerk, en die bis-
kop en sy raad;

35 En vir die doel om land te 
koop vir die algemene voordeel 
van die kerk, en die bou van huise 
van aanbidding, en die opbou van 
die a Nuwe Jerusalem wat hierna 
geopenbaar sal word—

36 Sodat my verbondsvolk 
versamel mag word in een op 
daardie dag wanneer Ek na my 

a tempel sal b kom. En dit doen Ek 
vir die heil van my volk.

37 En dit sal gebeur, dat hy wat 
sondig en nie bekeer nie, a uitge-
werp sal word uit die kerk, en sal 
nie weer dit ontvang wat hy b toe-
gewy het aan die armes en die be-
hoeftiges van my kerk nie, of met 
ander woorde, aan My nie—

38 Want in soverre julle dit 
a doen aan die geringste van hier-
die, doen julle dit aan My.

39 Want dit sal gebeur, dat dit 
wat Ek gespreek het by monde 
van my profete sal vervul word; 
want Ek sal van die rykdomme 
toewy van diegene onder die nie-
Jode wat my evangelie omhels, 
aan die armes van my volk wat 
van die huis van Israel is.

40 En verder, jy sal nie a hoog-
moedig wees in jou hart nie; laat 
al jou b kleding eenvoudig wees, 
en hulle skoonheid, die skoon-
heid van die werk van jou eie 
hande;

41 En laat alle dinge gedoen 
word in reinheid voor My.

42 Jy sal nie a lui wees nie, want 
hy wat lui is sal nie die brood eet 
nóg die klere dra van die arbeider.

43 En wie ook al onder julle a siek 
is, en nie geloof het om genees te 
word nie, maar glo, sal versorg 
word met alle teerheid, met kruie 

 32 b L&V 72:3–11.  
gs Toerekenbaar, 
Toerekenbaarheid.

  c gs Rentmeester, 
Rentmeesterskap.

  d L&V 51:3.
 33 a L&V 42:55; 51:13; 

119:1–3.
 35 a gs Nuwe Jerusalem;  

Sion.
 36 a L&V 36:8.
  b Mal. 3:1.
 37 a L&V 41:5;  

50:8–9.  
gs Ekskommunikeer.

  b gs Toewy, Wet van 
Toewyding.

 38 a Matt. 25:34–40.  

gs Naasteliefde;  
Welsyn.

 40 a Spr. 16:5.  
gs Hoogmoed.

  b gs Fatsoenlikheid.
 42 a L&V 68:30–32.  

gs Lui, Luiheid.
 43 a gs Siek, Siekte.
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 44 a gs Hande,  
Oplegging van;  
Salwing van die Siekes.

  b Rom. 14:8;  
Openb. 14:13;  
L&V 63:49.

 45 a 1 Joh. 4:16, 20–21.
  b gs Liefde.
  c Alma 28:11–12.
  d 1 Kor. 15:19–22.  

gs Hoop.
 46 a gs Dood, Fisiese.

  b Openb. 14:13.
 48 a L&V 46:19.  

gs Geloof, Glo.
  b gs Genees, Genesings.
  c Pred. 3:1–2;  

Hand. 17:26;  
Hebr. 9:27;  
L&V 122:9.

 52 a gs Seuns en Dogters 
van God.

  b Rom. 15:1.  
gs Bevriend.

 53 a gs Rentmeester, 
Rentmeesterskap.

 55 a L&V 82:17–19; 119:1–3.
  b L&V 42:34; 51:13.
 56 a L&V 45:60–61.
  b gs Skrifture—Waarde 

van die skrifture.
 58 a L&V 1:2.
 60 a L&V 41:5.  

gs Gehoorsaam, 
Gehoorsaamheid.

en ligte kos, en dit nie deur die 
hand van die vyand nie.

44 En die ouderlinge van die 
kerk, twee of meer, sal geroep 
word, en sal bid vir en hulle 
a hande lê op hulle in my Naam; en 
as hulle sterwe, sal hulle b sterwe 
vir My, en as hulle lewe, sal hulle 
lewe vir My.

45 Julle sal a saamleef in b liefde, 
in soverre dat julle sal c ween vir 
die verlies van hulle wat sterwe, 
en meer spesifiek vir diegene wat 
geen d hoop het op ’n glorieryke 
opstanding nie.

46 En dit sal gebeur dat diegene 
wat in my sterwe nie die a dood 
sal smaak nie, want dit sal b soet 
wees vir hulle;

47 En hulle wat nie in my sterwe 
nie, wee hulle, want hulle dood 
is bitter.

48 En verder, dit sal gebeur dat 
hy wat a geloof het in my om b ge-
nees te word, en nie c bestem is tot 
die dood nie, sal genees word.

49 Hy wat geloof het om te sien 
sal sien.

50 Hy wat geloof het om te hoor 
sal hoor.

51 Die verlamde wat geloof het 
om te spring sal spring.

52 En hulle wat nie geloof het 

om hierdie dinge te doen nie, 
maar in My glo, het krag om my 
a seuns te word; en in soverre 
hulle nie my wette oortree nie, 
sal julle hul swakhede b dra.

53 Jy sal staan in die plek van 
jou a rentmeesterskap.

54 Jy sal nie jou broer se kleding-
stuk neem nie; jy sal betaal vir dit 
wat jy sal ontvang van jou broer.

55 En as jy meer a verkry as wat 
jy nodig het vir jou onderhoud, 
sal jy dit bring in my b voorraad-
skuur, dat alle dinge gedoen mag 
word volgens dit wat Ek gesê het.

56 Jy sal vra, en my a skrifture sal 
gegee word soos Ek aangedui het, 
en hulle sal b bewaar word in vei-
ligheid;

57 En dit is raadsaam dat jy sal 
swyg aangaande hulle, en hulle 
nie onderrig nie tot julle hulle ten 
volle ontvang het.

58 En Ek gee aan julle ’n gebod 
dat julle hulle dan sal onderrig 
aan alle mense; want hulle sal 
onderrig word aan a alle nasies, 
stamme, tale en volke.

59 Jy sal die dinge neem wat jy 
ontvang het, wat aan jou gegee is 
in my skrifture as ’n wet, om my 
wet te wees om my kerk te beheer.

60 En hy wat a handel volgens 
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hierdie dinge sal gered word, en 
hy wat hulle nie doen nie sal b ver-
doem word as hy so aanhou.

61 As jy sal vra, sal jy openbaring 
op a openbaring ontvang, kennis 
op b kennis, sodat jy die c verbor-
genhede en d vredige dinge mag 
weet—dit wat e vreugde bring, dit 
wat die ewige lewe bring.

62 Jy sal vra, en dit sal geopen-
baar word aan jou in my eie 
bepaalde tyd waar die a Nuwe Je-
rusalem gebou sal word.

63 En kyk, dit sal gebeur dat my 
diensknegte uitgestuur sal word 
na die ooste en na die weste, na 
die noorde en na die suide.

64 En selfs nou, laat hom wat 
gaan na die ooste hulle onderrig 
wat bekeer sal word om te vlug 
na die a weste, en dit as gevolg van 
dit wat kom oor die aarde, en van-
weë b geheime organisasies.

65 Kyk, jy sal al hierdie dinge on-
derhou, en groot sal jou loon wees; 
want aan julle is gegee om die ver-
borgenhede van die koninkryk te 
ken, maar aan die wêreld is dit nie 
gegee om hulle te ken nie.

66 Julle sal die wette onderhou 
wat julle ontvang het en getrou 
wees.

67 En julle sal hierna a kerkver-

bonde ontvang, wat voldoende 
sal wees om julle te vestig, beide 
hier en in die Nuwe Jerusalem.

68 Daarom, hy wat a wysheid 
kortkom, laat hom vir My vra, en 
Ek sal hom mildelik gee en hom 
nie verwyt nie.

69 Hef op julle harte en verbly 
julle, want aan julle is die a ko-
ninkryk, of met ander woorde, 
die b sleutels van die kerk gegee. 
Dit is so. Amen.

70 Die a priesters en b leraars sal 
hulle c rentmeesterskappe hê, net 
soos die ander lede.

71 En die ouderlinge of hoë-
priesters wat aangestel word om 
die biskop by te staan as raad-
gewers in alle dinge, moet on-
dersteuning vir hulle families 
ontvang uit die besittings wat 
a toegewy is aan die biskop, tot 
die voordeel van die armes, en 
vir ander doeleindes, soos voor-
heen gemeld.

72 Of hulle moet ’n billike ver-
goeding ontvang vir al hulle 
dienste, of ’n rentmeesterskap of 
andersins, soos goedgedink of be-
sluit deur die raadgewers en die 
biskop.

73 En die biskop, ook, sal sy 
onderhoud ontvang, of ’n billike 

 60 b Moses 5:15.  
gs Verdoemenis.

 61 a gs Openbaring.
  b Abr. 1:2.  

gs Getuienis;  
Kennis.

  c L&V 63:23.  
gs Verborgenhede 
van God.

  d L&V 39:6.
  e gs Vreugde.

 62 a L&V 57:1–5.
 64 a L&V 45:64.
  b gs Geheime 

Organisasies.
 67 a L&V 82:11–15.
 68 a Jak. 1:5.  

gs Wysheid.
 69 a gs Koninkryk van 

God of Koninkryk 
van die Hemel.

  b Matt. 16:19;  

L&V 65:2.  
gs Sleutels van die 
Priesterskap.

 70 a gs Priester, Aäroniese 
Priesterskap.

  b gs Leraar, Aäroniese 
Priesterskap.

  c gs Rentmeester, 
Rentmeesterskap.

 71 a gs Toewy, Wet van 
Toewyding.

LEER EN VERBONDE 42:61–7387



vergoeding vir al sy dienste in die 
kerk.

74 Kyk, voorwaar, Ek sê vir 
julle, dat watter persone onder 
julle, wat hul metgeselle geskei 
het vanweë a ontug, of met ander 
woorde, as hulle sal getuig voor 
julle in alle nederigheid van hart 
dat dit die geval is, sal julle hulle 
nie uitwerp onder julle nie.

75 Maar as julle sal uitvind dat 
enige persone hul metgeselle 
verlaat het vanweë a egbreuk, en 
hulle self is die oortreders, en hul 
metgeselle lewe, sal hulle b uitge-
werp word onder julle.

76 En verder, Ek sê vir julle, dat 
julle a waaksaam en versigtig sal 
wees, met deeglike navrae, sodat 
julle nie sulke mense ontvang on-
der julle as hulle getroud is nie;

77 En as hulle nie getroud is nie, 
sal hulle bekeer van al hulle son-
des andersins sal julle hulle nie 
ontvang nie.

78 En verder, elke persoon wat 
behoort aan hierdie kerk van 
Christus, sal poog om al die ge-
booie en verbonde van die kerk 
te onderhou.

79 En dit sal gebeur, dat indien 
enige persone onder julle sal 
a doodslaan, sal hulle uitgelewer 
word en mee gehandel word vol-
gens die wette van die land; want 
onthou dat hy geen vergifnis het 
nie; en dit sal bewys word ooreen-
komstig die wette van die land.

80 En indien enige man of vrou 
egbreuk sal pleeg, sal hy of sy 
verhoor word deur twee ouder-
linge van die kerk, of meer, en 
elke woord sal bevestig word 
teen hom of haar deur twee ge-
tuies van die kerk, en nie van die 
vyand nie; maar indien daar meer 
as twee getuies is, is dit beter.

81 Maar hy of sy sal veroordeel 
word by monde van twee ge-
tuies; en die ouderlinge sal die 
saak voor die kerk lê, en die kerk 
sal hulle hande ophef teen hom 
of haar, sodat daar met hulle ge-
handel mag word volgens die wet 
van God.

82 En indien moontlik, is dit 
noodsaaklik dat die biskop ook 
teenwoordig moet wees.

83 En so sal julle doen in alle 
sake wat voor julle sal kom.

84 En indien ’n man of ’n vrou 
sal roof, sal hy of sy uitgelewer 
word aan die wet van die land.

85 En as hy of sy sal a steel, sal 
hy of sy uitgelewer word aan die 
wet van die land.

86 En as hy of sy sal a lieg, sal hy 
of sy uitgelewer word aan die wet 
van die land.

87 En indien hy of sy enige soort 
ongeregtigheid pleeg, sal hy of 
sy uitgelewer word aan die wet, 
naamlik dié van God.

88 En indien jou a broer of sus-
ter b teen jou sondig, sal jy hom of 
haar neem tussen hom of haar en 

 74 a gs Ontug;  
Seksuele 
Onsedelikheid.

 75 a gs Egbreuk.
  b gs Ekskommunikeer.

 76 a gs Waak, Wagte.
 79 a gs Moord.
 85 a gs Steel.
 86 a gs Eerlik, Eerlikheid;  

Lieg.

 88 a gs Broers;  
Suster.

  b Matt. 18:15–17.
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jou alleen; en indien hy of sy c bely, 
sal julle versoen word.

89 En as hy of sy nie bely nie, sal 
jy hom of haar oorlewer aan die 
kerk, nie aan die lede nie, maar 
aan die ouderlinge. En dit sal ge-
doen word in ’n vergadering, en 
dit nie voor die wêreld nie.

90 En indien jou broer of suster 
sondig teen vele, sal hy of sy voor 
vele a getugtig word.

91 En indien enigeen in die 
openbaar sondig, sal hy of sy in 
die openbaar bestraf word, sodat 
hy of sy beskaam mag word. En 

indien hy of sy nie bely nie, sal 
hy of sy uitgelewer word aan die 
wet van God.

92 Indien enigeen in die geheim 
sondig, sal hy of sy in die geheim 
bestraf word, sodat hy of sy die 
geleentheid mag hê om in die ge-
heim te bely aan hom of haar teen 
wie hy of sy gesondig het, en aan 
God, sodat die kerk nie verwy-
tend van hom of haar sal spreek 
nie.

93 En so sal julle handel in alle 
dinge.

 88 c gs Bely, Belydenis.
 90 a gs Kasty, Kastyding.

43 2 a L&V 42.
  b gs Gebooie van God; 

   Openbaring.

AFDELING 43
Openbaring gegee deur Joseph Smith die Profeet, te Kirtland, Ohio, 
in Februarie 1831. Op hierdie tydstip was sommige lede van die 
Kerk verontrus deur mense wat valslik daarop aanspraak gemaak 
het dat hulle openbaarders was. Die Profeet het by die Here navraag 
gedoen en hierdie mededeling ontvang gerig aan die ouderlinge van 
die Kerk. Die eerste gedeelte handel oor sake betreffende Kerkrege
ring; die laaste gedeelte bevat ’n waarskuwing wat die ouderlinge 
moet gee aan die nasies van die aarde.

1–7, Openbarings en gebooie kom 
slegs deur die aangestelde een; 8–
14, Die Heiliges word geheilig deur 
in alle heiligheid te wandel voor die 
Here; 15–22, Ouderlinge word uit
gestuur om bekering uit te roep en 
mense voor te berei vir die groot 
dag van die Here; 23–28, Die Here 
spreek tot mense deur sy eie stem 
en deur die kragte van die natuur; 
29–35, Die Millennium en die bin
ding van Satan sal kom.

O slaan ag, julle ouderlinge van 
my kerk, en neig die oor na die 
woorde wat Ek sal spreek tot julle.

2 Want kyk, voorwaar, voor-
waar, Ek sê vir julle, dat julle ’n 
gebod ontvang het as ’n a wet vir 
my kerk, deur hom wat Ek aan-
gestel het vir julle om b gebooie 
en openbarings te ontvang uit my 
hand.

3 En dit sal julle vir seker weet—
dat daar geen ander aangestel is 
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vir julle om gebooie en openba-
rings te ontvang nie tot hy ge-
neem word, indien hy in My a bly.

4 Maar voorwaar, voorwaar, 
Ek sê vir julle, dat a niemand an-
ders aangestel sal word tot hier-
die gawe nie, tensy dit deur hom 
is; want as dit van hom wegge-
neem word, sal hy nie krag hê 
nie, behalwe om ’n ander aan te 
stel in sy plek.

5 En dit sal ’n wet wees vir julle; 
dat julle nie die leringe sal ont-
vang van enigeen wat na julle 
kom as openbarings of gebooie 
nie;

6 En dit gee Ek vir julle dat julle 
nie a bedrieg mag word nie, dat 
julle mag weet dat hulle nie van 
My is nie.

7 Want voorwaar Ek sê vir julle, 
dat hy wat a geordineer is deur 
My sal ingaan by die b poort en 
geordineer word soos Ek voor-
heen vir julle gesê het, om daar-
die openbarings te onderrig wat 
julle ontvang het en sal ontvang 
deur hom vir wie Ek aangestel 
het.

8 En nou, kyk, Ek gee aan julle 
’n gebod, dat wanneer julle by-
mekaar gekom het, sal julle me-
kaar a onderrig en opbou, dat 
julle mag weet hoe om op te tree 
en my kerk te bestuur, hoe om 
op te tree aangaande die punte 

van my wet en gebooie, wat Ek 
gegee het.

9 En so sal julle onderrig word 
in die wet van my kerk, en a ge-
heilig word deur dit wat julle 
ontvang het, en julle sal julleself 
verbind om in alle heiligheid voor 
My te handel—

10 Dat in soverre julle dit doen, 
heerlikheid a toegevoeg sal word 
tot die koninkryk wat julle ont-
vang het. In soverre julle dit nie 
doen nie, sal dit b weggeneem 
word, selfs dit wat julle ontvang 
het.

11 Verwyder die a ongeregtig-
heid wat onder julle is; heilig jul-
leself voor My;

12 En indien julle die heerlik-
hede van die koninkryk begeer, 
stel my dienskneg Joseph Smith, 
Jr. aan, en a ondersteun hom voor 
My deur die gebed van geloof.

13 En verder, Ek sê vir julle, dat 
as julle die a verborgenhede van 
die koninkryk begeer, voorsien 
vir hom kos en klere, en welke 
ding hy ook al benodig om die 
werk uit te voer wat Ek hom ge-
bied het.

14 En as julle dit nie doen nie, 
sal hy bly by hulle wat hom 
ontvang het, sodat Ek vir My-
self ’n a rein volk voor My mag  
bewaar.

15 Verder sê Ek, slaan ag julle 

 3 a Joh. 15:4.
 4 a L&V 28:2–3.
 6 a L&V 46:7.  

gs Bedrog, Bedrieg, 
Bedrieër.

 7 a gs Ordineer, 
Ordinering.

  b Matt. 7:13–14;  
2 Ne. 9:41; 31:9, 17–18;  
3 Ne. 14:13–14;  
L&V 22.

 8 a L&V 88:77.
 9 a gs Heiligmaking.
 10 a Alma 12:10.

  b Mark. 4:25.
 11 a gs Sonde.
 12 a gs Onderskraging 

van Kerkleiers.
 13 a gs Verborgenhede 

van God.
 14 a gs Suiwer, Suiwerheid.
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ouderlinge van my kerk, wat Ek 
aangestel het: Julle word nie uit-
gestuur om onderrig te word nie, 
maar om die kinders van mense 
die dinge te a leer wat Ek in julle 
hande geplaas het deur die krag 
van my b Gees;

16 En julle sal a onderrig word 
van omhoog. b Heilig julleself en 
julle sal c begiftig word met krag, 
sodat julle mag gee net soos Ek 
gespreek het.

17 Slaan ag julle, want, kyk, die 
a groot b dag van die Here is op 
hande.

18 Want die dag kom wanneer 
die Here sy a stem sal uiter uit die 
hemel; die hemele sal b skud en 
die aarde sal c bewe, en die d trom-
pet van God sal klink beide lank 
en luid, en sal vir die slapende na-
sies sê: Julle heiliges, e staan op en 
leef; julle sondaars f bly en g slaap 
tot Ek weer sal roep.

19 Daarom, omgord julle len-
dene sodat julle nie gevind word 
onder die goddelose nie.

20 Verhef julle stemme en hou 
nie terug nie. Roep die nasies 
tot bekering, beide oud en jonk, 
beide slaaf en vry, en sê: Berei jul-
leself voor vir die groot dag van 
die Here;

21 Want as Ek, wat ’n man is, 
my stem verhef en tot julle roep 
om te bekeer, en julle haat My, 
wat sal julle sê wanneer die dag 
kom wanneer die a donderslae hul 
stemme sal uiter van die eindes 
van die aarde, en spreek tot die 
ore van almal wat lewe, en sê—
Bekeer, en berei voor vir die groot 
dag van die Here?

22 Ja, en verder, wanneer die 
weerligte sal blits vanaf die ooste 
tot die weste, en hulle stemme sal 
uiter tot alles wat lewe, en die ore 
laat tuit van almal wat hoor en 
hierdie woorde sê—Bekeer julle, 
want die groot dag van die Here 
het gekom?

23 En verder, die Here sal sy 
stem uiter vanuit die hemel, en 
sê: Slaan ag, o julle nasies van 
die aarde, en hoor die woorde 
van daardie God wat julle ge-
maak het.

24 O, julle nasies van die aarde, 
hoe dikwels wou Ek julle by-
mekaarmaak soos ’n a hen haar 
kuikens onder haar vlerke by-
mekaarmaak, maar julle b wou  
nie!

25 Hoe dikwels het Ek julle a ge-
roep by monde van my b diens-
knegte, en deur die c bediening 

 15 a gs Sendingwerk.
  b gs Onderrig,     

Onderwyser—
Onderrig met 
die Gees.

 16 a gs Inspirasie, Inspireer.
  b gs Heiligmaking.
  c Lk. 24:49;  

L&V 38:32;  
95:8–9; 110:8–10.

 17 a Mal. 4:5;  
L&V 2:1; 34:6–9.

  b L&V 29:8.  
gs Tweede Koms 
van Jesus Christus.

 18 a Joël 2:11;  
L&V 133:50.

  b Joël 2:10; 3:16;  
L&V 45:48.

  c L&V 88:87.
  d L&V 29:13; 45:45.
  e gs Opstanding.
  f L&V 76:85;  

88:100–101.

  g Morm. 9:13–14.
 21 a 2 Ne. 27:2;  

L&V 88:90.
 24 a Matt. 23:37;  

3 Ne. 10:4–6.
  b gs Rebellie.
 25 a Hel. 12:2–4.
  b Matt. 23:34.  

gs Profeet.
  c L&V 7:6;  

130:4–5.
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van engele, en deur my eie stem, 
en deur die stem van donderslae, 
en deur die stem van weerligte, 
en deur die stem van storms, en 
deur die stem van aardbewings, 
en groot haelstorms, en deur die 
stem van d hongersnood en alle 
soorte pestilensies, en deur die 
groot klank van ’n trompet, en 
deur die stem van oordeel, en 
deur die stem van e barmhartig-
heid die hele dag lank, en deur 
die stem van heerlikheid en eer 
en die rykdomme van die ewige 
lewe, en wou julle red met ’n 
f ewigdurende heil, maar julle 
wou nie!

26 Kyk, die dag het gekom, wan-
neer die beker van my toorn vol 
geraak het.

27 Kyk, voorwaar Ek sê vir julle, 
dat hierdie die woorde is van die 
Here jul God.

28 Daarom, arbei julle, a arbei 
julle in my wingerd vir die laaste 
keer—roep vir die laaste keer tot 
die inwoners van die aarde.

29 Want in my eie bepaalde tyd 
sal Ek na die aarde a kom in oor-
deel, en my volk sal verlos word 

en sal heers op die aarde saam 
met my.

30 Want die groot a Millennium, 
waarvan Ek gespreek het by 
monde van my diensknegte, sal 
kom.

31 Want a Satan sal b gebind 
word, en wanneer hy weer los-
gelaat word, sal hy slegs heers vir 
’n c kort tydperk, en dan kom die 
d einde van die aarde.

32 En hy wat in a regverdigheid 
lewe, sal b verander word binne ’n 
oogwink, en die aarde sal verby-
gaan soos deur vuur.

33 En die bose sal heengaan in ’n 
onblusbare a vuur, en geen mens 
op aarde weet hulle einde nie, 
nóg sal hy ooit weet, totdat hulle 
voor My kom in b oordeel.

34 Slaan julle ag op hierdie 
woorde. Kyk, Ek is Jesus Chris-
tus, die a Saligmaker van die wê-
reld. b Bewaar hierdie dinge in 
julle harte, en laat die c plegtig-
hede van die ewigheid in julle 
d verstand e rus.

35 Wees a ernstig. Onderhou al 
my gebooie. Dit is so. Amen.

 25 d Jer. 24:10;  
Amos 4:6;  
L&V 87:6;  
JS—M 1:29.

  e gs Barmhartig, 
Barmhartigheid.

  f gs Ewige Lewe;  
Heil;  
Onsterflik, 
Onsterflikheid.

 28 a Jakob 5:71;  
L&V 33:3.  
gs Wingerd van 
die Here.

 29 a gs Tweede Koms 

van Jesus Christus.
 30 a gs Millennium.
 31 a 1 Ne. 22:26.  

gs Duiwel.
  b L&V 45:55; 

84:100; 88:110.
  c Openb. 20:3;  

Jakob 5:77;  
L&V 29:22.

  d gs Wêreld—Einde 
van die wêreld.

 32 a gs Regverdigheid, 
Regverdig.

  b 1 Kor. 15:51–52;  
L&V 63:51;  

101:31.  
gs Opstanding.

 33 a Matt. 3:12.
  b gs Jesus Christus—

Regter.
 34 a gs Saligmaker.
  b JS—M 1:37.
  c L&V 84:61;  

100:7–8.
  d gs Peins.
  e gs Verstand.
 35 a Rom. 12:3;  

L&V 18:21.
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1–3, Ouderlinge moet byeenkom in 
konferensie; 4–6, Hulle moet or
ganiseer volgens die wette van die 
land en moet na die armes omsien.

Kyk, so sê die Here aan julle my 
diensknegte, dit is raadsaam in 
My dat die ouderlinge van my 
kerk byeengeroep moet word, 
van die ooste en die weste, en van 
die noorde en van die suide, per 
brief of ’n ander wyse.

2 En dit sal gebeur, dat in so-
verre hulle getrou is, en geloof 
beoefen in My, sal Ek my a Gees 
uitstort oor hulle op die dag wat 
hulle hulself byeen vergader.

3 En dit sal gebeur dat hulle sal 
uitgaan in die streke rondomheen, 
en bekering a predik tot die volk.

4 En vele sal a bekeer word, in so-
verre dat julle mag sal verkry om 
julleself te organiseer b volgens die 
wette van die mens;

5 Sodat julle a vyande nie mag 
oor julle kan hê nie; sodat julle be-
waar mag word in alle dinge; so-
dat julle in staat gestel mag word 
om my wette te onderhou; sodat 
elke band verbreek mag word 
waarmee die vyand poog om my 
volk te vernietig.

6 Kyk, Ek sê vir julle, dat julle 
die armes en die behoeftiges 
moet a besoek en in hulle behoef-
tes voorsien, sodat hulle bewaar 
mag word totdat alles gedoen 
mag word volgens my wet wat 
julle ontvang het. Amen.

44 2 a Hand. 2:17.
 3 a gs Preek.
 4 a gs Bekeer, Bekering.

  b L&V 98:5–7.
 5 a 2 Ne. 4:33.
 6 a Jak. 1:27.  

gs Medelye;  
Welsyn.

AFDELING 44
Openbaring gegee aan Joseph Smith die Profeet en Sidney Rigdon, 
te Kirtland, Ohio, in die laaste gedeelte van Februarie 1831. Oor
eenkomstig die vereiste hierin uiteengesit het die Kerk ’n konferen
sie belê om gehou te word vroeg in die daaropvolgende Juniemaand.

AFDELING 45
Openbaring gegee deur Joseph Smith die Profeet aan die Kerk, te 
 Kirtland, Ohio, 7 Maart 1831. As voorwoord tot die verslag van 
hierdie openbaring, verklaar Joseph Smith se geskiedenis dat “op 
hierdie stadium van die Kerk . . . is baie valse verslae . . . en dwase 
stories, gepubliseer . . . en versprei . . . om mense te verhoed om on
dersoek in te stel na die werk, of om die geloof te omhels . . . Maar 
tot die vreugde van die Heiliges . . . het ek die volgende ontvang.”
1–5, Christus is ons Voorspraak by 
die Vader; 6–10, Die evangelie is 

’n boodskapper om die weg vir die 
Here voor te berei; 11–15, Henog en 
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sy broers is deur die Here ontvang 
tot Homself; 16–23, Christus het te
kens van sy koms geopenbaar soos 
gegee op die Olyfberg; 24–38, Die 
evangelie sal herstel word, die tye 
van die nieJode sal vervul word, en 
’n vernietigende siekte sal die land 
oordek; 39–47, Tekens, wonders en 
die Opstanding sal die Tweede Koms 
vergesel; 48–53, Christus sal op die 
Olyfberg staan en die Jode sal die 
wonde in sy hande en voete sien; 
54–59, Die Here sal heers gedurende 
die Millennium; 60–62, Die Profeet 
word opdrag gegee om die vertaling 
van die Nuwe Testament te begin, 
waardeur belangrike inligting be
kendgemaak sal word; 63–75, Die 
Heiliges word gebied om te versamel 
en die Nuwe Jerusalem te bou, waar
heen mense van alle nasies sal kom.

Slaan ag, o julle volk van my 
a kerk, aan wie die b koninkryk ge-
gee is; slaan ag julle, en neig die 
oor na hom wat die grondslag van 
die aarde gelê het, wat die hemele 
en al die leërskare daarvan c ge-
maak het, en deur wie alle dinge 
gemaak is wat leef, en beweeg, 
en bestaan.

2 En weer sê Ek, slaan ag op my 
stem, sodat die a dood jou nie oor-
val nie; op ’n b uur wanneer julle 

dink dat die somer nog nie verby 
is nie, en die c oes beëindig is, en 
julle siele nie gered is nie.

3 Luister na Hom wat die a voor-
spraak by die Vader is, wat julle 
saak bepleit voor Hom—

4 En sê: Vader, aanskou die a ly-
ding en dood van Hom wat geen 
b sonde gedoen het nie, in wie U 
’n welbehae gehad het; aanskou 
die bloed van u Seun wat gestort 
is, die bloed van Hom wat U ge-
gee het sodat Uself c verheerlik 
mag word;

5 Daarom, Vader, spaar hierdie 
my broers wat a glo in my Naam, 
sodat hulle na My mag kom en 
die b ewigdurende lewe mag hê.

6 Slaan ag, o julle volk van my 
kerk, en julle ouderlinge, luister 
tesame, en hoor my stem terwyl 
dit a vandag genoem word, en ver-
hard nie julle harte nie.

7 Want voorwaar, Ek sê vir julle 
dat Ek a Alfa en Omega is, die be-
gin en die einde, die lig en die 
lewe van die wêreld—’n b lig wat 
skyn in die duisternis en die duis-
ternis begryp dit nie.

8 Ek het na my eie gekom, en my 
eie het My nie ontvang nie; maar 
aan soveel as wat My ontvang 
het, het Ek a krag gegee om vele 
b wonderwerke te doen, en om die 

45 1 a gs Kerk van 
Jesus Christus.

  b L&V 50:35.
  c Jer. 14:22;  

3 Ne. 9:15;  
L&V 14:9.  
gs Skep, Skepping.

 2 a Alma 34:33–35.
  b Matt. 24:44.
  c Jer. 8:20;  

L&V 56:16. 
   gs Oes.
 3 a L&V 62:1.  

gs Voorspraak.
 4 a L&V 19:18–19.  

gs Versoen, 
Versoening.

  b Hebr. 4:15.
  c Joh. 12:28.
 5 a L&V 20:25;  

35:2; 38:4.
  b Joh. 3:16.
 6 a Hebr. 3:13;  

L&V 64:23–25.
 7 a Openb. 1:8; 21:6;  

L&V 19:1.
  b Joh. 1:5.
 8 a Matt. 10:1.  

gs Krag.
  b gs Wonderwerk.
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c seuns van God te word, naamlik 
aan hulle wat in my Naam d ge-
glo het, het Ek krag gegee om die 
e ewige lewe te verkry.

9 En net so het Ek my a ewigdu-
rende b verbond die wêreld inge-
stuur, om ’n lig te wees vir die 
wêreld, en om ’n c standaard te 
wees vir my volk, en vir die d nie-
Jode om daarvoor te soek, en om 
’n e boodskapper te wees voor my 
aangesig, om die weg vir My voor 
te berei.

10 Daarom, kom julle daarheen, 
en met hom wat kom, sal Ek re-
deneer soos met mense in die dae 
van ouds, en Ek sal aan julle my 
a sterk redenasie toon.

11 Daarom, julle, slaan ag te-
same en laat My aan julle ook my 
wysheid toon—die wysheid van 
hom wat julle sê is die God van 
a Henog, en sy broers,

12 Wat a afgeskei is van die 
aarde, en ontvang is deur My-
self—’n b stad wat teruggehou 
word tot ’n dag van regverdig-
heid sal kom—’n dag waarna ge-
soek is deur alle heilige manne, en 
hulle het dit nie gevind nie van-
weë boosheid en gruwels;

13 En bely het dat hulle a vreem-

delinge en pelgrims was op die 
aarde;

14 Maar ’n a belofte verkry het 
dat hulle dit sou vind en dit sien 
in hul vlees.

15 Daarom, slaan ag en Ek sal 
redeneer met julle, en Ek sal tot 
julle spreek en profeteer, soos tot 
mense in die dae van ouds.

16 En Ek sal dit duidelik a toon 
soos Ek dit getoon het aan my dis-
sipels toe Ek voor hulle gestaan 
het in die vlees, en vir hulle gesê 
het: Aangesien julle van My ge-
vra het aangaande die b tekens van 
my koms, op die dag wanneer Ek 
sal kom in my heerlikheid op die 
wolke van die hemel, om die be-
loftes te vervul wat Ek gemaak 
het aan jul vaders,

17 Want aangesien julle die lang 
a afwesigheid van julle b geeste van 
jul liggame beskou het as sla-
werny, sal Ek aan julle toon hoe 
die dag van verlossing sal kom, 
en ook die c herstelling van die 
d verstrooide Israel.

18 En nou aanskou julle hierdie 
tempel wat in Jerusalem is, wat 
julle die huis van God noem, en 
julle vyande sê dat hierdie huis 
nooit sal val nie.

 8 c gs Seuns en Dogters 
van God.

  d gs Geloof, Glo.
  e L&V 14:7.
 9 a gs Nuwe en 

Ewigdurende 
Verbond.

  b Jer. 31:31–34;  
Morm. 5:20.

  c 2 Ne. 29:2.
  d Jes. 42:6;  

2 Ne. 10:9–18.
  e Mal. 3:1.

 10 a Jes. 41:21;  
L&V 50:10–12.

 11 a Moses 7:69.
 12 a jsv Gén. 14:30–34 

(Bylae);  
L&V 38:4;  
Moses 7:21.

  b Moses 7:62–64.  
gs Sion.

 13 a Hebr. 11:13;  
1 Petr. 2:11.

 14 a Hebr. 11:8–13;  
Moses 7:63.

 16 a Matt. 24;  
Lk. 21:7–36;  
JS—M 1.

  b gs Tweede Koms 
van Jesus Christus.

 17 a L&V 138:50.
  b gs Gees.
  c gs Israel—Die 

versameling van Israel.
  d 1 Ne. 10:12–14.  

gs Israel—Die 
verstrooiing van Israel.
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19 Maar, voorwaar Ek sê vir 
julle, dat verlatenheid sal kom 
oor hierdie geslag soos ’n dief in 
die nag, en hierdie volk sal ver-
nietig en verstrooi word onder 
alle nasies.

20 En hierdie tempel wat julle 
nou sien, sal neergewerp word so-
dat daar nie een klip op ’n ander 
gelaat sal word nie.

21 En dit sal gebeur dat hierdie 
geslag van Jode nie sal verbygaan 
voordat elke verlatenheid waar-
van Ek julle vertel het aangaande 
hulle sal gebeur nie.

22 Julle sê dat julle weet dat die 
a einde van die wêreld kom; julle 
sê ook dat julle weet dat hemele 
en die aarde sal verbygaan;

23 En hierin sê julle waarlik, 
want so is dit; maar hierdie dinge 
wat Ek vir julle vertel het sal nie 
verbygaan totdat alles vervul sal 
word nie.

24 En dit het Ek julle vertel aan-
gaande Jerusalem; en wanneer 
daardie dag sal kom, sal ’n a oor-
blyfsel verstrooi word onder alle 
nasies;

25 Maar hulle sal weer a versa-
mel word; maar hulle sal vertoef 
tot die tye van die b nie-Jode ver-
vul word.

26 En in a daardie dag sal gehoor 
word van b oorloë en gerugte van 

oorloë, en die hele aarde sal in be-
roering wees, en mense se harte 
sal hulle c faal, en hulle sal sê dat 
Christus sy koms d vertraag tot die 
einde van die aarde.

27 En die liefde van mense sal 
verkoel, en ongeregtigheid sal 
oorvloedig wees.

28 En wanneer die tye van die 
a nie-Jode aangebreek het, sal ’n 
b lig deurbreek onder hulle wat in 
die duisternis sit, en dit sal die 
volheid van my evangelie wees;

29 Maar hulle a ontvang dit nie; 
want hulle bemerk nie die lig 
nie, en hulle draai hulle b harte 
teen My vanweë die c leringe van 
mense.

30 En in daardie geslag sal die 
tye van die nie-Jode vervul word.

31 En daar sal mense staan in 
daardie geslag, wat nie sal sterf 
tot hulle ’n oorvloedige a gésel 
sien nie; want ’n vernietigende 
siekte sal die land oordek.

32 Maar my dissipels sal a staan 
in heilige plekke, en sal nie wan-
kel nie; maar onder die goddelose 
sal mense hulle stemme verhef en 
God b vervloek en sterf.

33 En daar sal ook a aardbewings 
wees in verskillende plekke, en 
vele verwoestings; tog sal mense 
hulle harte verhard teen my, en 
hulle sal die b swaard opneem, die 

 22 a gs Wêreld—Einde 
van die wêreld.

 24 a 2 Ne. 25:15.
 25 a Neh. 1:9;  

Jes. 11:12–14;  
1 Ne. 22:10–12;  
2 Ne. 21:12–14.

  b Lk. 21:24.
 26 a gs Laaste Dae.

  b L&V 87;  
JS—M 1:23.

  c Lk. 21:26.
  d 2 Petr. 3:3–10.
 28 a 1 Ne. 15:13.
  b gs Herstelling van die 

Evangelie;  
Lig, Lig van Christus.

 29 a Joh. 1:5.

  b Matt. 15:8–9.
  c L&V 3:6–8; 46:7;  

JS—G 1:19.
 31 a L&V 5:19–20; 97:22–25.
 32 a L&V 101:21–22, 64.
  b Openb. 16:11, 21.
 33 a L&V 43:18; 88:87–90.
  b L&V 63:33.
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 35 a Matt. 24:6.
 37 a Mark. 13:28;  

Lk. 21:29–31.
 39 a L&V 10:55–56.  

gs Gehoorsaam, 
Gehoorsaamheid;  
Vrees—Vrees vir God.

  b 2 Petr. 3:10–13;  
L&V 35:15–16;  
Moses 7:62.

  c gs Tweede Koms 

van Jesus Christus.
  d gs Tekens van die Tye.
  e gs Seun van die Mens.
 41 a L&V 29:21; 97:25–26.
 42 a Joël 2:10;  

Openb. 6:12;  
L&V 88:87; 133:49.

 44 a gs Jesus Christus—
Heerlikheid van 
Jesus Christus.

  b Matt. 24:43–51;  

Mark. 13:32–37.
 45 a L&V 29:13; 43:18.
  b L&V 88:96–97.  

gs Opstanding.
  c 1 Thes. 4:16–17.
 46 a Alma 40:12.
  b Jes. 55:3.
  c gs Ewige Lewe.
 47 a L&V 1:12–16.

een teen die ander, en hulle sal 
mekaar doodmaak.

34 En nou, toe Ek die Here hier-
die woorde tot my dissipels ge-
spreek het, was hulle verontrus.

35 En Ek het vir hulle gesê: Wees 
nie a verontrus nie, want, wanneer 
al hierdie dinge gebeur, sal julle 
weet dat die beloftes wat gemaak 
is aan julle vervul sal word.

36 En wanneer die lig begin om 
deur te breek, sal dit met hulle 
wees soos ’n gelykenis wat Ek 
julle sal toon—

37 Julle kyk en aanskou die a vye-
bome, en julle sien hulle met julle 
oë, en julle sê dat wanneer hulle 
begin bot, en hulle blare nog sag 
is, dat die somer nou op hande is;

38 Net so sal dit wees op daar-
die dag wanneer hulle al hierdie 
dinge sal sien, dan sal hulle weet 
dat die uur naby is.

39 En dit sal gebeur dat hy wat 
My a vrees, sal b uitsien na die 
groot c dag van die Here om te 
kom, naamlik vir die d tekens van 
die koms van die e Seun van die 
Mens.

40 En hulle sal tekens en won-
ders sien, want hulle sal getoon 
word bo in die hemele, en op die 
aarde benede.

41 En hulle sal bloed, en a vuur 
en rookmis aanskou.

42 En voor die dag van die Here 
sal kom, sal die a son verdonker 
word, en die maan in bloed ver-
ander word, en die sterre val uit 
die hemel.

43 En die oorblyfsel sal versamel 
word na hierdie plek;

44 En dan sal hulle My soek, en, 
kyk, Ek sal kom; en hulle sal My 
sien in die wolke van die hemel, 
beklee met krag en groot a heerlik-
heid; met al die heilige engele; en 
hy wat nie op My b wag nie, sal af-
gesny word.

45 Maar voor die arm van die 
Here sal neerkom, sal ’n engel 
sy a trompet blaas, en die heili-
ges wat geslaap het sal te voor-
skyn b kom om My te ontmoet in 
die c wolk.

46 Daarom, as julle in a vrede ge-
slaap het, geseënd is julle; want 
soos julle My nou aanskou en 
weet dat Ek is, net so sal julle na 
My b kom en julle siele sal c lewe, 
en julle verlossing sal vervolmaak 
wees; en die heiliges sal te voor-
skyn kom van die vier hoeke van 
die aarde.

47 Dan sal die a arm van die Here 
neerkom op die nasies.
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48 En dan sal die Here sy voet 
op hierdie a berg plaas, en dit sal 
in twee skeur, en die aarde sal 
b bewe, en heen en weer waggel, 
en die hemele c sal ook skud.

49 En die Here sal sy stem ui-
ter, en al die eindes van die aarde 
sal dit hoor; en die nasies van die 
aarde sal a rouklaag, en hulle wat 
gelag het sal hul dwaasheid sien.

50 En rampspoed sal die spotter 
bedek, en die minagter sal verteer 
word; en hulle wat op soek was na 
ongeregtigheid sal afgekap word 
en in die vuur gewerp word.

51 En dan sal die a Jode na My 
b kyk en sê: Wat is hierdie wonde 
in u hande en in u voete?

52 Dan sal hulle weet dat Ek 
die Here is; want Ek sal vir hulle 
sê: Hierdie wonde is die wonde 
waarmee Ek a gewond is in die 
huis van my vriende. Ek is Hy 
wat opgehef was. Ek is Jesus wat 
b gekruisig was. Ek is die Seun van 
God.

53 En dan sal hulle a ween van-
weë hul ongeregtighede; dan sal 
hulle weeklaag omdat hulle hul 
b koning vervolg het.

54 En dan sal die a heidense na-
sies verlos word, en hulle wat 

geen wet geken het nie sal deel 
hê in die eerste b opstanding; en 
dit sal c draaglik wees vir hulle.

55 En a Satan sal b gebind word, 
sodat hy geen plek sal hê in die 
harte van die kinders van mense 
nie.

56 En op daardie a dag, wanneer 
Ek sal kom in my heerlikheid, sal 
die gelykenis wat Ek gespreek het 
aangaande die tien b maagde, ver-
vul word.

57 Want hulle wat wys is en 
die a waarheid ontvang het, en 
die Heilige Gees geneem het as 
hul b gids, en nie c bedrieg is nie—
voorwaar Ek sê vir julle, hulle sal 
nie afgekap word en in die d vuur 
gewerp word nie, maar sal die 
dag verduur.

58 En die a aarde sal aan hulle 
gegee word vir ’n b erfenis; en 
hulle sal vermenigvuldig en sterk 
word, en hulle kinders sal c groot-
word sonder sonde tot d heil.

59 Want die Here sal in hulle 
a midde wees, en sy heerlikheid 
sal oor hulle wees, en Hy sal hulle 
koning wees en hul b wetgewer.

60 En nou, kyk, Ek sê vir jou, 
dit sal nie aan jou gegee word om 
meer te weet aangaande hierdie 

 48 a Sag. 14:4.
  b L&V 43:18; 88:87.
  c Joël 3:16;  

L&V 49:23.
 49 a L&V 87:6.
 51 a gs Jode.
  b Sag. 12:10.
 52 a Sag. 13:6.
  b gs Kruisiging.
 53 a Openb. 1:7.
  b Lk. 23:38;  

Joh. 19:3, 14–15.
 54 a Eség. 36:23; 39:21.

  b gs Opstanding.
  c L&V 75:22.
 55 a gs Duiwel.
  b Openb. 20:2;  

1 Ne. 22:26;  
L&V 43:31; 88:110.

 56 a gs Tweede Koms 
van Jesus Christus.

  b Matt. 25:1–13;  
L&V 63:54.

 57 a gs Waarheid.
  b gs Heilige Gees.
  c JS—M 1:37.

  d L&V 29:7–9;  
63:34; 64:23–24;  
101:22–25.

 58 a gs Millennium.
  b Matt. 5:5.
  c L&V 63:51;  

101:29–31.
  d gs Heil.
 59 a L&V 29:11; 104:59.
  b Gén. 49:10;  

Sag. 14:9;  
L&V 38:21–22.
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hoofstuk, totdat die a Nuwe Testa-
ment vertaal is nie, en daarin sal 
al hierdie dinge bekendgemaak 
word;

61 Daarom gee Ek aan jou dat 
jy dit nou mag vertaal, sodat jy 
voorbereid mag wees vir die ko-
mende dinge.

62 Want voorwaar Ek sê vir 
julle, dat groot dinge op julle wag.

63 Julle hoor van a oorloë in 
vreemde lande; maar kyk, Ek sê 
vir julle, hulle is naby, en wel voor 
julle deure, en nie vele jare van 
nou af nie sal julle hoor van oor-
loë in jul eie lande.

64 Daarom Ek, die Here, het 
gesê, kom julle bymekaar uit die 
a oostelike landstreke, versamel 
julleself tesame julle ouderlinge 
van my kerk, gaan julle uit in die 
westelike landstreke, roep die in-
woners tot bekering, en in soverre 
hul wel bekeer, bou kerke op vir 
My.

65 En met een hart en met een 
verstand, maak julle rykdomme 
bymekaar sodat julle ’n erfenis 
mag a koop wat hierna aan julle 
toegewys sal word.

66 En dit sal die a Nuwe Jerusa-
lem genoem word, ’n b land van 
c vrede, ’n stad van d toevlug, ’n 
plek van veiligheid vir die hei-
liges van die Allerhoogste God;

67 En die a heerlikheid van die 
Here sal daar wees, en die ver-
skrikking van die Here sal ook 
daar wees, in soverre dat die bose 
nie daarheen sal gaan nie, en dit 
sal Sion genoem word.

68 En dit sal gebeur onder die 
bose, dat elke mens wat nie sy 
swaard sal opneem teen sy naaste 
nie, noodwendig moet vlug na 
Sion vir veiligheid.

69 En daarheen sal vanuit elke 
nasie onder die hemel a versamel; 
en dit sal die enigste volk wees 
wat nie oorlog sal voer teen me-
kaar nie.

70 En daar sal onder die bose 
gesê word: Laat ons nie optrek 
in stryd teen Sion nie, want die 
inwoners van Sion is verskriklik; 
daarom kan ons nie staande bly 
nie.

71 En dit sal gebeur dat die reg-
verdiges uitgesoek sal word on-
der alle nasies, en sal kom na 
Sion, en liedere van ewigdurende 
vreugde sing.

72 En nou sê Ek vir julle, keer 
dat daardie dinge nie uitgaan 
na die wêreld tot dit raadsaam 
is in My nie, sodat julle hierdie 
werk mag voltooi in die oë van 
die volk, en in die oë van julle vy-
ande, sodat hulle nie mag weet 
van julle werke totdat julle die 

 60 a gs Joseph Smith 
Vertaling (jsv). 
Sien ook Seleksies 
vanuit die Joseph 
Smith-vertaling 
van die Bybel.

 63 a L&V 38:29;  
87:1–5; 130:12.

 64 a L&V 42:64.

 65 a L&V 63:27.
 66 a Ether 13:5–6;  

Moses 7:62;  
Gel. Art. 1:10.  
gs Nuwe Jerusalem;  
Sion.

  b L&V 57:1–3.
  c gs Vrede.
  d Jes. 4:6;  

L&V 115:6.
 67 a L&V 64:41–43;  

97:15–18.  
gs Jesus Christus—
Heerlikheid van 
Jesus Christus.

 69 a Deut. 30:3;  
Jer. 32:37–39;  
L&V 33:6.
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ding voltooi het wat Ek julle ge-
bied het nie.

73 Sodat wanneer hulle dit sal 
weet, dat hulle hierdie dinge mag 
oordink.

74 Want wanneer die Here sal 
verskyn sal Hy a verskriklik wees 

vir hulle, sodat vrees hulle sal 
aangryp, en hulle sal ver weg 
staan en bewe.

75 En alle nasies sal bevrees 
wees vanweë die verskrikking 
van die Here, en die krag van sy 
mag. Dit is so. Amen.

 74 a Sef. 2:11.
46 1 a 2 Tim. 3:16–17.
 2 a Alma 6:1.
  b Moro. 6:9; 

   L&V 20:45.
 3 a 3 Ne. 18:22–25.  

gs Bevriend.
 4 a gs Kerk van Jesus 

Christus.
  b 3 Ne. 18:26–32.  

gs Nagmaal.

AFDELING 46
Openbaring gegee deur Joseph Smith die Profeet aan die Kerk, te Kirt
land, Ohio, 8 Maart 1831. Op hierdie vroeë stadium van die Kerk, 
het ’n eenvormige patroon vir die leiding van kerkdienste nog nie 
ontwikkel nie. Nietemin het die gebruik om slegs lede en ernstige on
dersoekers toe te laat by nagmaaldienste en ander byeenkomste van 
die Kerk redelik algemeen geword. Hierdie openbaring druk die wil 
van die Here uit ten opsigte van die beheer en leiding van vergade
rings en sy aanbeveling met betrekking tot die soeke na en die on
derskeiding van die gawes van die Gees.
1–2, Ouderlinge moet vergaderings 
lei soos gelei deur die Heilige Gees; 
3–6, Soekers na waarheid moet nie 
uitgesluit word uit nagmaaldienste 
nie; 7–12, Vra vir God en soek die 
 gawes van die Gees; 13–26, Sommige 
van hierdie gawes word gelys; 27–33, 
Kerkleiers word die mag gegee om 
die gawes van die Gees te onderskei.

Slaan ag, o julle volk van my 
kerk; want voorwaar Ek sê vir julle 
dat hierdie dinge gespreek is tot 
julle vir julle a voordeel en lering.

2 Maar nieteenstaande daardie 
dinge wat geskrywe is, is dit altyd 
gegee aan die a ouderlinge van my 

kerk, vanaf die begin, en sal al-
tyd wees, om alle vergaderings te 
b lei soos hulle gerig en gelei word 
deur die Heilige Gees.

3 Nietemin, julle word gebied 
om nooit enigeen uit te a werp van 
julle openbare vergaderings wat 
gehou word voor die wêreld nie.

4 Julle word ook gebied om nie-
mand wat aan die a kerk behoort 
uit te werp van julle nagmaal-
dienste nie; nietemin, indien ie-
mand oortree het, laat hom b nie 
gebruik nie tot hy versoening 
doen.

5 En verder, Ek sê vir julle, julle 
sal niemand uit julle nagmaal-
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dienste uitwerp wat opreg soek 
na die koninkryk nie—Ek spreek 
dit aangaande diegene wat nie 
van die kerk is nie.

6 En verder, Ek sê vir julle, aan-
gaande julle a bevestigingsdienste, 
dat as daar iemand is wat nie van 
die kerk is nie, wat opreg soek na 
die koninkryk, sal julle hulle nie 
uitwerp nie.

7 Maar julle word gebied in alle 
dinge om vir God te a vra, wat mil-
delik gee; en dit wat die Gees aan 
julle getuig, net so wil Ek hê moet 
julle doen in alle b heiligheid van 
hart, en opreg wandel voor My, 
c bepeinsend oor die uiteinde van 
julle heil, en alle dinge doen met 
gebed en d danksegging, sodat 
julle nie e verlei mag word deur 
bose geeste nie, of die leringe 
van f duiwels nie, of die g gebooie 
van mense; want sommige is van 
mense, en andere van duiwels.

8 Daarom, waak daarteen dat 
julle nie bedrieg word nie; en so-
dat julle nie bedrieg mag word 
nie, a soek julle opreg na die beste 
gawes, en onthou altyd waarom 
hulle gegee word;

9 Want voorwaar Ek sê vir julle, 
hulle word gegee tot die voordeel 
van diegene wat My liefhet en al 
my gebooie onderhou, en hom 
wat poog om so te doen; sodat 

almal mag voordeel kry wat soek 
of wat van My vra, wat nie vir ’n 
a teken vra sodat hulle hul luste 
b bevredig nie.

10 En verder, voorwaar Ek sê vir 
julle, Ek wil dat julle altyd moet 
onthou, en altyd in a gedagte hou 
wat daardie b gawes is, wat gegee 
word aan die kerk.

11 Want aan almal word nie elke 
gawe gegee nie; want daar is baie 
gawes, en aan a elke mens word 
’n gawe gegee deur die Gees van 
God.

12 Aan sommiges word een ge-
gee, en aan sommiges word ’n 
ander gegee, sodat almal daarby 
mag baat vind.

13 Aan sommiges word dit deur 
die Heilige Gees gegee om te 
a weet dat Jesus Christus die Seun 
van God is, en dat Hy gekruisig 
is vir die sondes van die wêreld.

14 Aan andere word dit gegee 
om te a glo in hulle woorde, sodat 
hulle ook die ewige lewe mag hê 
as hulle getrou bly.

15 En verder, aan sommiges 
word dit deur die Heilige Gees ge-
gee om die a verskille van bestuur 
te ken, soos dit dieselfde Here 
mag behaag, volgens die Here se 
wil, en paslik is vir sy barmhar-
tighede volgens die toestande van 
die kinders van mense.

 6 a di vir die bevestiging 
van diegene wat 
onlangs gedoop is.

 7 a Jak. 1:5–6;  
L&V 88:63.

  b gs Heiligheid.
  c gs Peins.
  d Ps. 100;  

Alma 34:38.  

gs Dank, Dankbaar, 
Danksegging.

  e 1 Tim. 4:1–4;  
L&V 43:5–7.

  f gs Duiwel.
  g L&V 3:6–7; 45:29.
 8 a 1 Kor. 12:31.
 9 a gs Teken.
  b Jak. 4:3.

 10 a gs Verstand.
  b 1 Kor. 14:12.  

gs Gawes van die Gees.
 11 a 1 Kor. 12:4–11.
 13 a gs Getuienis.
 14 a 3 Ne. 12:2.  

gs Geloof, Glo.
 15 a Moro. 10:8.
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16 En verder, dit word gegee 
deur die Heilige Gees aan som-
miges om die verskeidenheid van 
werkinge te ken, of hulle van God 
is, sodat die openbarings van die 
Gees gegee mag word aan elke 
mens tot sy voordeel.

17 En verder, voorwaar Ek sê vir 
julle, aan sommiges word dit ge-
gee, deur die Gees van God, die 
woord van a wysheid.

18 Aan ’n ander word gegee die 
woord van a kennis, sodat almal 
geleer mag word om wys te wees 
en om kennis te hê.

19 En verder, aan sommiges 
word dit gegee om a geloof te hê 
om genees te word.

20 En aan andere word dit ge-
gee om geloof te hê om te a genees.

21 En verder, aan sommige 
word gegee om a wonderwerke 
te verrig;

22 En aan andere word dit ge-
gee om te a profeteer;

23 En aan andere die a onderskei-
ding van geeste.

24 En verder, dit word aan som-
miges gegee om in a tale te spreek;

25 En aan ’n ander word gegee 
die uitleg van tale.

26 En al hierdie a gawes kom van 
God, tot die voordeel van al die 
b kinders van God.

27 En aan die a biskop van die 
kerk, en aan diegene wat God sal 
aanstel en ordineer om te waak 
oor die kerk en om ouderlinge te 
wees vir die kerk, moet dit aan 
hulle gegee word om al daardie 
gawes te b onderskei sodat daar 
nie onder julle iemand sal wees 
wat voorgee en tog nie van God 
is nie.

28 En dit sal gebeur dat hy wat 
vra in die a Gees, sal ontvang in 
die Gees;

29 Sodat aan sommiges daar 
mag gegee word om al daardie 
gawes te besit, sodat daar ’n hoof 
mag wees, sodat elke lid daardeur 
mag baat.

30 Hy wat a vra in die b Gees, vra 
ooreenkomstig die c wil van God; 
daarom word dit gedoen net soos 
hy vra.

31 En verder, Ek sê vir julle, alle 
dinge moet gedoen word in die 
Naam van Christus, wat julle ook 
al doen in die Gees;

32 En julle moet a dank betuig 
teenoor God in die Gees vir welke 
seëninge waarmee julle ook al ge-
seën word.

33 En julle moet a deug en b hei-
ligheid voortdurend voor my be-
oefen. Dit is so. Amen.

 17 a Moro. 10:9.  
gs Wysheid.

 18 a gs Kennis.
 19 a L&V 42:48–52.  

gs Geloof, Glo.
 20 a gs Genees, Genesings.
 21 a gs Wonderwerk.
 22 a gs Profesie, Profeteer.
 23 a Moses 1:13–15.
 24 a gs Tale, Gawe van.

 26 a Moro. 10:8–19.
  b gs Seuns en Dogters 

van God.
 27 a gs Biskop.
  b gs Onderskeiding, 

Gawe van.
 28 a L&V 88:64–65.
 30 a L&V 50:29.
  b gs Heilige Gees.
  c 2 Ne. 4:35.

 32 a 1 Kron. 16:8–15;  
1 Thes. 1:2;  
Alma 37:37;  
L&V 59:7, 21.  
gs Dank, Dankbaar, 
Danksegging.

 33 a gs Deugsaamheid.
  b gs Heiligheid.
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1–4, John Whitmer word aangewys 
om die geskiedenis van die Kerk by 
te hou en te skryf vir die Profeet.

Kyk, dit is raadsaam in My dat 
my dienskneg John moet skryf 
en ’n gereelde a geskiedenis by-
hou, en jou bystaan, my diens-
kneg Joseph om alle dinge wat 
jou gegee sal word oor te skryf, 
totdat hy geroep word tot ver-
dere pligte.

2 Verder, voorwaar Ek sê vir jou 

dat hy ook sy stem mag verhef in 
vergaderings, wanneer dit ook al 
raadsaam is.

3 En verder, Ek sê vir jou dat hy 
aangestel sal word om die kerk-
verslag en geskiedenis voort-
durend by te hou; want Ek het 
Oliver Cowdery aangestel in ’n 
ander amp.

4 Daarom, dit sal aan hom ge-
gee word, in soverre hy getrou 
is, deur die a Trooster, om hierdie 
dinge te skryf. Dit is so. Amen.

47 1 a L&V 69:2–8; 85:1–2.

AFDELING 47
Openbaring gegee deur Joseph Smith die Profeet, te Kirtland, Ohio, 
8 Maart 1831. John Whitmer, wat alreeds gedien het as ’n klerk vir 
die Profeet, het aanvanklik gehuiwer toe hy gevra is om te dien as 
die Kerkhistorikus en verslaghouer om Oliver Cowdery te vervang. 
Hy skryf, “Ek sou dit eerder nie wou doen nie maar het besef dat die 
Here se wil moes geskied, en as Hy dit verlang het, verlang ek dat Hy 
dit sal openbaar deur Joseph die Siener.” Nadat Joseph Smith hier
die openbaring ontvang het, het John Whitmer aanvaar en gedien in 
sy aangewese amp.

AFDELING 48
Openbaring gegee deur Joseph Smith die Profeet, te Kirtland, Ohio, 
10 Maart 1831. Die Profeet het by die Here navraag gedoen oor die 
wyse waarop te werk gegaan moes word om grond te verkry vir die 
vestiging van die Heiliges. Dit was ’n belangrike saak in die lig van 
die migrasie van lede van die Kerk van die oostelike Verenigde State, 
in gehoorsaamheid aan die Here se bevel dat hulle moes versamel in 
Ohio (sien afdelings 37:1–3; 45:64).

1–3, Die Heiliges in Ohio moet 
hulle grond deel met hulle broers; 
4–6, Die Heiliges moet grond koop, 
’n stad bou, en die raad van hulle 
presiderende beamptes volg.

Dit is noodsaaklik dat julle vir 
die huidige tyd moet bly in julle 
woonplekke, soos dit gepas sal 
wees.

2 En in soverre julle grond het, 
 4 a gs Heilige Gees; Trooster.
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48 2 a gs Welsyn.
 4 a L&V 57:4–5.
  b L&V 42:35–36; 

   45:65–67.
 5 a L&V 57:6–8.
  b L&V 57:1–3.

 6 a gs Nuwe Jerusalem.
  b L&V 51:3.

AFDELING 49
Openbaring gegee deur Joseph Smith die Profeet aan Sidney Rigdon, 
Parley P. Pratt, en Leman Copley, te Kirtland, Ohio, 7 Mei 1831. 
Leman Copley het die evangelie omhels, maar het steeds geklou aan 
sommige van die leringe van die Shakers [Skudders] (United Society 
of Believers in Christ’s Second Appearing [Verenigde Genootskap van 
Gelowiges in Christus se Tweede Verskyning]), waaraan hy voor
heen behoort het. Sommige van die beginsels van die Shakers was dat 
Christus se Tweede Koms alreeds plaasgevind het en dat Hy verskyn 
het in die gedaante van ’n vrou, Ann Lee. Hulle het nie doop deur 
water as noodsaaklik beskou nie. Hulle het die huwelik verwerp en 
geglo in ’n lewe van algehele onthouding. Sommige Shakers het ook 
die eet van vleis verbied. In sy voorwoord tot hierdie openbaring ver
klaar Joseph Smith se geskiedenis, “Om [’n] meer volmaakte begrip 
te verkry aangaande die saak, het ek by die Here navraag gedoen, en 
die volgende ontvang.” Die openbaring weerlê sommige van die ba
siese begrippe van die Shakergroep. Die bogenoemde broers het ’n 

sal julle dit a deel met die broers 
uit die ooste.

3 En in soverre julle nie grond 
het nie, laat hulle vir die huidige 
tyd koop in daardie streke rond-
omheen, soos hulle goeddink, 
want dit is noodsaaklik dat hulle 
plekke het om te woon vir die 
huidige tyd.

4 Dit is noodsaaklik dat julle so-
veel geld spaar as julle kan, en dat 
julle in regverdigheid alles wat 
julle kan bekom, sodat julle met-
tertyd in staat sal wees om grond 
te a koop vir ’n erfenis, b selfs die 
stad.

5 Die plek sal nog nie geopen-
baar word nie; maar nadat jul 

broers gekom het uit die ooste, 
sal a sekere mans aangestel word, 
en aan hulle sal dit gegee word 
om die plek te b ken, of aan hulle 
sal dit geopenbaar word.

6 En hulle sal aangestel word 
om die grond te koop, en om ’n 
begin te maak om die fondament 
van die a stad te lê; en dan sal julle 
begin om versamel te word met 
julle families, elkeen volgens sy 
b familie, volgens sy omstandig-
hede, en soos aan hom toegewys 
word deur die presidensie en die 
biskop van die kerk, volgens die 
wette en gebooie wat julle ont-
vang het, en wat julle hierna sal 
ontvang. Dit is so. Amen.
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1–7, Die dag en die uur van Chris
tus se koms sal onbekend bly totdat 
Hy kom; 8–14, Mense moet bekeer, 
in die evangelie glo, en die ordinan
sies gehoorsaam om heil te verkry; 
15–16, Die huwelik is geordineer 
deur God; 17–21, Die eet van vleis 
word goedgekeur; 22–28, Sion sal 
floreer en die Lamaniete bloei soos 
’n roos voor die Tweede Koms.

Slaan ag op my woord, my 
diensknegte Sidney, en Parley, en 
Leman; want kyk, voorwaar Ek 
sê vir julle, dat Ek aan julle ’n ge-
bod gee dat julle sal gaan en my 
evangelie a predik wat julle ont-
vang het, net soos julle dit ont-
vang het, aan die Shakers.

2 Kyk, Ek sê vir julle dat hulle 
begeer om die waarheid gedeelte-
lik te ken, maar nie alles nie, want 
hulle is nie a reg voor My nie en 
moet noodwendig bekeer.

3 Daarom, stuur Ek julle, my 
diensknegte Sidney en Parley, om 
die evangelie te predik aan hulle.

4 En my dienskneg Leman sal 
geordineer word vir hierdie werk, 
sodat hy mag redeneer met hulle, 
nie volgens dit wat hy van hulle 

ontvang het nie, maar volgens dit 
wat hy a geleer sal word deur julle 
my diensknegte; en sodoende sal 
Ek hom seën, andersins sal hy nie 
voorspoedig wees nie.

5 So sê die Here; want Ek is God, 
en het my Eniggebore Seun in die 
wêreld a gestuur vir die b verlossing 
van die wêreld, en het ’n bevel ge-
gee dat hy wat Hom ontvang ge-
red sal word, en hy wat Hom nie 
ontvang nie, c verdoem sal word—

6 En hulle het met die a Seun van 
die Mens gedoen net soos hulle 
wou; en Hy het sy mag aan die 
b regterhand van sy c heerlikheid 
geneem, en nou heers hy in die 
hemele, en sal heers tot Hy neer-
daal op die aarde om alle vyande 
d onder sy voete te plaas, welke 
tyd op hande is—

7 Ek, die Here God, het dit ge-
spreek; maar die uur en die a dag 
weet geen mens nie, nóg die 
engele in die hemel; nóg sal hulle 
weet totdat Hy kom.

8 Daarom, Ek wil dat alle mense 
moet bekeer, want almal is onder 
a sonde, behalwe diegene wat Ek 
vir myself afgesonder het, b heilige 
mans van wie julle nie weet nie.

49 1 a gs Preek.
 2 a Hand. 8:21.
 4 a gs Evangelie;  

Waarheid.
 5 a Joh. 3:16–17;  

L&V 132:24.  
gs Jesus Christus—
Gesag.

  b gs Verlos, Verlossing; 

   Verlosser.
  c gs Verdoemenis.
 6 a gs Seun van die Mens.
  b Hand. 7:55–56;  

L&V 76:20–23.
  c gs Jesus Christus—

Heerlikheid van 
Jesus Christus.

  d 1 Kor. 15:25;  

L&V 76:61.
 7 a Matt. 24:36;  

Mark. 13:32–37;  
Openb. 16:15;  
L&V 133:11.

 8 a Gal. 3:22;  
Mosia 16:3–5.

  b Hebr. 13:2;  
3 Ne. 28:25–29.

afskrif van die openbaring na die Shakergemeenskap geneem (naby 
Cleveland, Ohio) en dit in sy geheel aan hulle voorgelees, maar dit 
is verwerp.
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9 Daarom, Ek sê vir julle dat Ek 
aan julle my ewigdurende a ver-
bond gestuur het, naamlik dit wat 
was vanaf die begin.

10 En dit wat Ek belowe het, het 
Ek so vervul, en die a nasies van 
die aarde sal b buig daarvoor; en, 
indien nie vanself nie, sal hulle 
verootmoedig word, want dit wat 
nou vanself verhef is, sal c verlaag 
word deur mag.

11 Daarom, Ek gee aan julle ’n 
gebod dat julle a uitgaan onder 
hierdie mense, en aan hulle sê, 
soos my apostel van ouds, wie se 
naam Petrus was:

12 Glo in die Naam van die Here 
Jesus, wat op die aarde was, en 
sal kom, die begin en die einde;

13 a Bekeer en word gedoop in 
die Naam van Jesus Christus, vol-
gens die heilige gebod, vir die 
vergifnis van sondes;

14 En wie dit doen sal die a gawe 
van die Heilige Gees ontvang, 
deur die oplegging van b hande 
van die ouderlinge van die kerk.

15 En verder, voorwaar Ek sê vir 
julle dat wie a verbied om te trou 
is nie geordineer deur God nie, 
want die b huwelik is geordineer 
deur God vir die mens.

16 Daarom, dit is wettig dat hy 
een a vrou mag hê, en hulle twee 
sal b een vlees wees, en dit alles 
sodat die c aarde die doel van sy 
skepping mag vervul.

17 En dat dit gevul mag word 
met die mate van mense, volgens 
hul a skepping b voor die wêreld 
gemaak was.

18 En wie a verbied om van b vleis 
te onthou, dat die mens nie dit 
moet eet nie, is nie geordineer 
deur God nie;

19 Want, kyk, die a diere van die 
veld en die voëls van die lug, en 
dit wat uit die aarde kom, is ge-
ordineer vir die gebruik vir die 
mens vir kos en vir klere, en so-
dat hy in oorvloed mag hê.

20 Maar dit word nie gegee dat 
een mens meer mag a besit dit wat 
bo ’n ander is nie, daarom lê die 
b wêreld in sonde.

21 En wee die mens wat bloed 
a vergiet of wat vleis vermors en 
geen behoefte het nie.

22 En verder, voorwaar Ek sê vir 
julle, dat die Seun van die Mens 
nie a kom in die gedaante van ’n 
vrou nie, nóg van ’n man wat reis 
op die aarde.

23 Daarom, moet nie a bedrieg 

 9 a Gén. 17:7; L&V 66:2.  
gs Nuwe en 
Ewigdurende 
Verbond.

 10 a Sag. 2:11;  
L&V 45:66–69;  
97:18–21.

  b Jes. 60:14.
  c Matt. 23:12.
 11 a gs Sendingwerk.
 13 a 3 Ne. 27:19–20.
 14 a gs Gawe van die 

Heilige Gees.

  b gs Hande, 
Oplegging van.

 15 a 1 Tim. 4:1–3.
  b Gén. 2:18, 24;  

1 Kor. 11:11.  
gs Huwelik, Trou.

 16 a Jakob 2:27–30.
  b Gén. 2:24; Matt. 19:5–6.
  c gs Aarde—Geskape 

vir die mens.
 17 a Moses 3:4–5.  

gs Skep, Skepping.
  b gs Vooraardse Lewe.

 18 a di beveel om 
nie te eet nie.

  b Gén. 9:3;  
1 Tim. 4:1–3.

 19 a L&V 89:10–13.
 20 a Hand. 4:32;  

L&V 51:3; 70:14; 78:6.
  b gs Wêreldsheid.
 21 a jsv Gén. 9:10–15  

(Bylae).
 22 a gs Tweede Koms 

van Jesus Christus.
 23 a Matt. 24:4–5.
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1–5, Baie valse geeste is op die 
aarde; 6–9, Wee die huigelaars en 
diegene wat afgesny word van die 
Kerk; 10–14, Ouderlinge moet die 
evangelie predik deur die Gees; 
15–22, Beide predikers en hoorders 
moet verlig word deur die Gees; 23–
25, Dit wat nie opbou nie, is nie 
van God nie; 26–28, Die gelowiges 

is besitters van alle dinge; 29–36, 
Die gebede van die gereinigdes word 
beantwoord; 37–46, Christus is die 
Goeie Herder en die Rots van Israel.

Slaan ag, o julle ouderlinge van 
my kerk, en neig die oor na die 
stem van die lewende God; en 
gee aandag aan die woorde van 

 23 b 2 Petr. 3:12;  
L&V 45:39.

  c Jes. 40:4;  
L&V 109:74.

  d Miga 1:3–4.
  e Matt. 24:29–31.
 24 a 3 Ne. 5:21–26.

  b Jes. 35:1;  
2 Ne. 30:5–6;  
3 Ne. 21:22–25;  
L&V 3:20; 109:65.

 25 a L&V 35:24.
  b Gén. 49:26;  

2 Ne. 12:2–3.

 26 a L&V 88:63.
 27 a Jes. 52:12.
  b 3 Ne. 20:22.
  c 1 Petr. 2:6;  

L&V 84:116.
 28 a L&V 1:12.

word nie, maar volhard in stand-
vastigheid, en b sien uit na die he-
mele wat geskud sal word en die 
aarde wat sal bewe en heen en 
weer waggel soos ’n dronk mens, 
en na die c valleie om verhoog te 
word, en na die d berge om ver-
laag te word, en na die growwe 
plekke om gelyk te word—en dit 
alles wanneer die engel sy e trom-
pet sal blaas.

24 Maar voor die groot dag van 
die Here sal kom, sal a Jakob flo-
reer in die wildernis, en die La-
maniete sal b bloei soos ’n roos.

25 Sion sal a floreer op die b heu-
wels en haar verbly op die berge, 
en sal versamel word op die plek 
wat Ek bepaal het.

26 Kyk, Ek sê vir julle, gaan uit 
soos Ek julle gebied het; bekeer 
van al julle sondes; a vra en julle 
sal ontvang; klop en dit sal vir 
julle oopgemaak word.

27 Kyk, Ek sal voor julle uitgaan 
en jul a agterhoede wees; en Ek sal 
in jul b midde wees, en julle sal nie 
c verhinder word nie.

28 Kyk, Ek is Jesus Christus, en 
Ek kom a spoedig. Dit is so. Amen.

AFDELING 50
Openbaring gegee deur Joseph Smith die Profeet te Kirtland, Ohio, 
9 Mei 1831. Joseph Smith se geskiedenis dui aan dat sommige van 
die ouderlinge nie die openbaarmaking van geeste op die aarde ver
staan het nie en dat hierdie openbaring gegee is in reaksie op sy spe
siale navraag omtrent die saak. Sogenaamde geestelike verskynsels 
was nie ongewoon onder die lede nie, sommige van wie beweer het 
dat hulle visioene en openbarings ontvang.
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50 2 a L&V 129.  
gs Gees—Bose geeste.

 3 a Lk. 22:31;  
3 Ne. 18:18.

 4 a gs Jesus Christus—
Om die Naam van 
Jesus Christus op 
ons te neem.

 5 a gs Volhard.
 6 a gs Bedrog, Bedrieg, 

Bedrieër.

 7 a Matt. 23:13–15;  
Alma 34:28.

  b gs Duiwel.
  c Mosia 27:8–9.
  d di diegene wat 

mislei is.
 8 a L&V 1:14; 56:3; 64:35.  

gs Ekskommunikeer.
 10 a Jes. 1:18;  

L&V 45:10.
 12 a L&V 1:24.

 13 a gs Ordineer, 
Ordinering.

 14 a L&V 43:15.  
gs Onderrig, 
Onderwyser—
Onderrig met 
die Gees.

  b gs Trooster.
 15 a gs Onderskeiding, 

Gawe van.

wysheid wat aan julle gegee sal 
word, ooreenkomstig wat julle 
gevra het en verenig is rakende 
die kerk, en die geeste wat uitge-
gaan het op die aarde.

2 Kyk, voorwaar Ek sê vir julle, 
dat daar vele geeste is wat a valse 
geeste is, wat uitgegaan het op die 
aarde, om die wêreld te bedrieg.

3 En ook het a Satan gepoog om 
julle te bedrieg, sodat hy julle 
mag vernietig.

4 Kyk, Ek die Here, het julle aan-
skou, en die gruwels gesien in die 
kerk wat my Naam a bely.

5 Maar geseënd is hulle wat ge-
trou is en a volhard, hetsy in die 
lewe of in die dood, want hulle 
sal die ewige lewe beërwe.

6 Maar wee hulle wat a be drieërs 
en huigelaars is, want so sê die 
Here, Ek sal hulle tot oordeel 
bring.

7 Kyk, voorwaar Ek sê vir julle, 
daar is a huigelaars onder julle, 
wat sommiges bedrieg het, wat 
die b teenstander c mag gegee het; 
maar kyk, d diesulkes sal terugge-
win word;

8 Maar die huigelaars sal be-
kendgemaak en a afgesny word, 
hetsy in die lewe of in die dood, 
net soos Ek wil; en wee hulle wat 

afgesny word van my kerk, want 
hulle is oorwin deur die wêreld.

9 Daarom, laat elkeen oppas, 
sodat hy nie dit doen wat nie 
in waarheid en regverdigheid is 
voor My nie.

10 En nou kom, sê die Here, 
deur die Gees, aan die ouder-
linge van sy kerk, en laat ons te-
same a redeneer, sodat julle mag 
verstaan;

11 Laat ons redeneer net soos ’n 
mens redeneer met ’n ander van 
aangesig tot aangesig.

12 Nou, wanneer ’n mens rede-
neer, word hy verstaan deur die 
mense, want hy redeneer soos ’n 
mens; net so sal Ek, die Here, re-
deneer met julle sodat julle mag 
a verstaan.

13 Daarom, Ek die Here vra vir 
julle hierdie vraag—waartoe is 
julle a geordineer?

14 Om my evangelie te pre-
dik deur die a Gees, naamlik die 
b Trooster wat uitgestuur is om die 
waarheid te onderrig.

15 En toe ontvang julle a geeste 
wat julle nie kon verstaan nie, en 
het hulle ontvang as van God te 
wees; en hierin is julle geregver-
dig?

16 Kyk, julle sal hierdie vraag 
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 16 a Ether 12:23–27.
 17 a gs Preek;  

Sendingwerk.
  b L&V 6:15.  

gs Heilige Gees;  
Waarheid.

 22 a 1 Kor. 14:26.
  b Joh. 4:36.
 23 a gs Duisternis, 

Geestelike.
 24 a 1 Joh. 2:8–11;  

Moro. 7:14–19;  
L&V 84:45–47; 88:49.  
gs Lig, Lig van 
Christus.

  b Joh. 15:4–5, 10.
  c 2 Ne. 28:30.
 25 a Joh. 8:32.
 26 a Matt. 23:11.
  b Mark. 10:42–45.  

gs Diens.
 27 a L&V 76:5–10, 

53–60; 84:34–41.
  b gs Krag.
 28 a 3 Ne. 19:28–29;  

L&V 88:74–75.  
gs Heiligmaking;  
Suiwer, Suiwerheid.

  b 1 Joh. 1:7–9.
 29 a Hel. 10:5;  

L&V 46:30.  
gs Gebed.

 30 a gs Gesag.

self beantwoord; nietemin, Ek sal 
barmhartig wees teenoor julle; hy 
wat swak is onder julle, sal hierna 
a sterk gemaak word.

17 Voorwaar, Ek sê vir julle dat 
hy wat deur My geordineer en uit-
gestuur is om die woord van waar-
heid te a predik deur die Trooster, 
in die b Gees van waarheid, predik 
hy dit deur die Gees van waarheid 
of op ’n ander wyse?

18 En indien dit op ’n ander 
wyse is, is dit nie van God nie.

19 En verder, hy wat die woord 
van waarheid ontvang, ontvang 
hy dit deur die Gees van waar-
heid of op ’n ander wyse?

20 Indien dit op ’n ander wyse 
is, is dit nie van God nie.

21 Daarom, waarom is dit dat 
julle nie kan verstaan en weet dat 
hy wat die woord ontvang deur 
die Gees van waarheid dit ont-
vang soos dit gepreek word deur 
die Gees van waarheid?

22 Daarom, hy wat preek en hy 
wat ontvang, verstaan mekaar, en 
beide word a opgebou en b verbly 
tesame.

23 En dit wat nie opbou nie, is 
nie van God nie, en is a duisternis.

24 Dit wat van God is, is a lig; en 
hy wat lig ontvang, en b volhard in 

God, ontvang c meer lig; en daar-
die lig word helderder en helder-
der tot die volmaakte dag.

25 En verder, voorwaar Ek sê vir 
julle, en Ek sê dit sodat julle die 
a waarheid mag ken, sodat julle 
die duisternis mag verdryf van 
julle;

26 Hy wat deur God geordineer 
is, en uitgestuur word, hy is aan-
gestel om die a grootste te wees, 
nieteenstaande hy die minste en 
b dienskneg van almal is.

27 Daarom, hy is die a besitter 
van alle dinge; want alle dinge is 
onderworpe aan hom, beide in die 
hemel en op die aarde, die lewe en 
die lig, die Gees en die b krag, uit-
gestuur deur die wil van die Va-
der deur Jesus Christus, sy Seun.

28 Maar niemand is besitter van 
alle dinge nie, tensy hy a gereinig 
en b skoongewas is van alle sonde.

29 En as julle gereinig en skoon-
gewas is van alle sonde, sal julle 
a vra wat julle ook al wil in die 
Naam van Jesus en dit sal ge-
doen word.

30 Maar weet dit, dit sal julle 
gegee word wat julle sal vra; en 
omdat julle aangestel is aan die 
a hoof, sal die geeste onderworpe 
wees aan julle.
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 31 a 1 Joh. 4:1.  
gs Gees—Bose geeste.

 32 a Matt. 10:1.
 33 a Judas 1:9.
  b L&V 84:67, 73.
 35 a gs Koninkryk van 

God of Koninkryk 
van die Hemel.

  b 1 Joh. 4:4;  
L&V 63:20, 47.

 36 a L&V 58:42–43.  
gs Vergewe.

 37 a gs Pratt, Parley Parker.
  b L&V 97:3–5.
 38 a gs Wingerd van 

die Here.
 39 a gs Partridge, Edward.
 40 a 3 Ne. 17:2–3;  

L&V 78:17–18.
  b 1 Kor. 3:2–3;  

L&V 19:22–23.
  c gs Genade.
  d gs Waarheid.
 41 a 1 Joh. 4:18.
  b gs Seuns en Dogters 

van God.
  c Joh. 16:33.
  d Joh. 10:27–29; 17:2;  

3 Ne. 15:24;  
L&V 27:14; 84:63.

31 Daarom, dit sal gebeur, dat 
indien julle ’n a gees aanskou wat 
homself bekendmaak wat julle 
nie kan verstaan nie, en julle ont-
vang nie daardie gees nie, sal julle 
die Vader vra in die Naam van Je-
sus; en as Hy nie aan julle daardie 
gees gee nie, dan mag julle weet 
dat dit nie van God is nie.

32 En dit sal aan julle gegee 
word, a mag oor daardie gees; en 
julle sal getuig teen daardie gees 
met ’n luide stem dat dit nie van 
God is nie—

33 Nie met a heftige beskuldi-
ging nie, sodat julle nie oorweldig 
word nie, nóg deur b grootpratery 
nóg met blydskap, sodat julle nie 
daardeur oorval word nie.

34 Hy wat ontvang van God, 
laat hom dit toeskryf aan God; 
en laat hom hom verbly dat hy 
waardig beskou word deur God 
om te ontvang.

35 En deur gehoor te gee en 
hierdie dinge te doen wat julle 
ontvang het, en wat julle hierna 
sal ontvang—en die a koninkryk 
word julle gegee deur die Vader, 
en b krag om alle dinge te oorwin 
wat nie deur hom geordineer is 
nie—

36 En kyk, voorwaar, Ek sê vir 
julle, geseënd is julle wat nou 

hierdie woorde van My hoor van 
die mond van my dienskneg, 
want julle sondes is jul a vergewe.

37 Laat my dienskneg Joseph 
Wakefield, in wie Ek ’n welbehae 
het, en my dienskneg a Parley P. 
Pratt uitgaan onder die kerke en 
hulle versterk deur die woord van 
b vermaning.

38 En ook my dienskneg John 
Corrill, of soveel van my diens-
knegte as wat geordineer word 
tot hierdie amp, en laat hulle ar-
bei in die a wingerd; en laat nie-
mand hulle verhinder om dit te 
doen waartoe Ek hulle aangestel 
het nie.

39 Daarom, in hierdie ding is my 
dienskneg a Edward Partridge nie 
geregverdig nie, nietemin, laat 
hom bekeer en hy sal vergewe 
word.

40 Kyk, julle is klein kindertjies 
en julle kan nie alle dinge nou 
a verdra nie; julle moet b toeneem 
in c genade en in die kennis van 
die d waarheid.

41 a Vrees nie, klein b kindertjies, 
want julle is myne, en Ek het die 
wêreld c oorwin, en julle is van 
hulle wat die Vader My d gegee 
het;

42 En nie een van hulle wat my 
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1–8, Edward Partridge word aan
gestel om die rentmeesterskappe 
en besittings te bestuur; 9–12, Die 
Heiliges moet eerlik handel en ewe 
veel ontvang; 13–15, Hulle moet 
’n biskop se voorraadskuur hê en 
moet besittings organiseer volgens 
die Here se wet; 16–20, Ohio sal ’n 
tydelike versamelplek wees.

Slaan ag op My, sê die Here 
jou God, en Ek sal spreek tot my 
dienskneg a Edward Partridge, en 
aan hom inligting gee, want dit 
is noodwendig dat hy inligting 

ontvang oor hoe om hierdie volk 
te organiseer.

2 Want dit moet noodwendig 
wees dat hulle georganiseer word 
volgens my a wette; of anders sal 
hulle afgesny word.

3 Daarom, laat my dienskneg 
Edward Partridge, en diegene 
wat hy gekies het, in wie Ek ’n 
welbehae het, aan hierdie volk 
hul deel toewys, elkeen a ewe 
veel volgens sy familie, volgens 
sy omstandighede en sy b behoef-
tes en node.

4 En laat my dienskneg Edward 

Vader My gegee het sal a verlore 
gaan nie.

43 En die Vader en Ek is a een. Ek 
is in die Vader en die Vader in My; 
en in soverre julle my ontvang het, 
is julle in My en Ek in julle.

44 Daarom, Ek is in julle midde, 
en Ek is die a goeie herder, en die 

b rots van Israel. Hy wat bou op 
hierdie c rots sal d nooit val nie.

45 En die dag kom dat julle my 
stem sal hoor en My a sien, en weet 
dat Ek is.

46 a Waak daarom, sodat julle 
b gereed mag wees. Dit is so. 
Amen.

 42 a Joh. 17:12;  
3 Ne. 27:30–31.

 43 a Joh. 17:20–23;  
3 Ne. 11:35–36.  
gs God, Godheid.

 44 a Joh. 10:14–15.  
gs Goeie Herder.

  b Gén. 49:24;  

1 Petr. 2:4–8.  
gs Hoeksteen.

  c 1 Kor. 10:1–4.  
gs Jesus Christus;  
Rots.

  d Hel. 5:12.
 45 a L&V 67:10–13.
 46 a gs Waak, Wagte.

  b Alma 34:32–33.
51 1 a gs Partridge, Edward.
 2 a L&V 42:30–39; 105:5.  

gs Toewy, Wet 
van Toewyding.

 3 a L&V 49:20.
  b Hand. 2:44–45;  

4 Ne. 1:2–3.

AFDELING 51
Openbaring gegee deur Joseph Smith die Profeet, te Thompson, Ohio, 
20 Mei 1831. Op hierdie tydstip het die heiliges wat migreer het van 
die oostelike state begin om aan te kom in Ohio, en dit het noodsaak
lik geword om vaste reëlings te tref vir hul vestiging. Aangesien hier
die onderneming spesifiek onder die biskop se amp geressorteer het, 
het Biskop Edward Partridge inligting gesoek aangaande die saak en 
die Profeet het by die Here navraag gedoen.
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Partridge, wanneer hy ’n man 
sy gedeelte toewys, aan hom ’n 
skrywe gee wat aan hom sy ge-
deelte sal verseker, dat hy dit sal 
behou, naamlik hierdie reg en 
hierdie erfenis in die kerk, totdat 
hy oortree en nie waardig geag 
word deur die stem van die kerk, 
volgens die wette en a verbonde 
van die kerk, om aan die kerk te 
behoort nie.

5 En indien hy sal oortree en nie 
waardig geag word om aan die 
kerk te behoort nie, sal hy nie mag 
hê om daardie gedeelte wat hy 
toegewy het aan die biskop vir 
die armes en die behoeftiges van 
my kerk, op te eis nie; daarom sal 
hy nie die gawe behou nie, maar 
sal slegs aanspraak hê op daardie 
gedeelte wat aan hom deur akte 
oorgedra is.

6 En so sal alle dinge seker ge-
maak word, a volgens die b wette 
van die land.

7 En laat dit wat aan hierdie 
volk behoort, toegewys word aan 
hierdie volk.

8 En die a geld wat oorbly vir 
hierdie volk—laat daar ’n agent 
aangestel word vir hierdie volk, 
om die b geld te neem om voedsel 
en kleding te verskaf, volgens die 
behoeftes van hierdie volk.

9 En laat elke mens a eerlik han-

del; en gelyk wees onder hierdie 
volk, en ewe veel ontvang, sodat 
julle een b mag wees, net soos Ek 
julle gebied het.

10 En laat dit wat behoort aan 
hierdie volk nie geneem word en 
gegee word aan dié van ’n a an-
der kerk nie.

11 Daarom, as ’n ander kerk geld 
wil ontvang van hierdie kerk, laat 
hulle weer terugbetaal aan hier-
die kerk soos hulle sal ooreenkom;

12 En dit sal gedoen word deur 
die biskop of die agent wat aange-
stel sal word deur die a stem van 
die kerk.

13 En verder, laat die biskop ’n 
a voorraadskuur oprig vir hier-
die kerk; en laat alle dinge, beide 
geld en voedsel, wat meer is as 
wat b nodig is vir die behoeftes 
van hierdie volk, gehou word in 
die hande van die biskop.

14 En laat hom ook vir homself 
uithou vir sy eie behoeftes, en vir 
die behoeftes van sy familie, om-
dat hy hierdie werk doen.

15 En so gun Ek aan hierdie volk 
die voorreg om hulleself te orga-
niseer volgens my a wette.

16 En Ek wy a hierdie land toe vir 
hulle vir ’n kort tydjie, tot Ek, die 
Here, anders vir hulle sal voor-
sien, en Ek hulle gebied om daar-
heen te gaan;

 4 a di afdeling 20 staan 
bekend as die Artikels 
en Verbonde van die 
Kerk van Christus. 
L&V 33:14; 42:13.  
gs Verbond.

 6 a 1 Petr. 2:13;  
L&V 98:5–7.

  b L&V 58:21–22.

 8 a L&V 84:104.
  b L&V 104:15–18.
 9 a gs Eerlik, Eerlikheid.
  b L&V 38:27.  

gs Eenheid.
 10 a di ’n ander tak van 

die Kerk, nie ’n ander 
kerkgenootskap nie.

 12 a gs Algemene 

Instemming.
 13 a L&V 42:55.  

gs Voorraadskuur.
  b L&V 42:33–34, 

55; 82:17–19.
 15 a L&V 51:2.
 16 a di Kirtland, Ohio-area.
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17 En die uur en die dag word 
nie aan hulle gegee nie, daarom 
laat hulle optree op hierdie land 
asof vir jare, en dit sal tot hulle 
voordeel strek.

18 Kyk, dit sal a ’n voorbeeld 
wees vir my dienskneg Edward 
Partridge, in ander plekke, in alle 
kerke.

19 En wie ook al ’n getroue, 
’n regverdige en ’n verstandige 
a rentmeester is, sal die b vreugde 
van sy Heer binnegaan en sal die 
ewige lewe beërwe.

20 Voorwaar, Ek sê vir julle, Ek 
is Jesus Christus, wat a spoedig 
b kom, op ’n uur wat julle nie ver-
wag nie. Dit is so. Amen.

 18 a di ’n patroon.
 19 a Matt. 24:45–47.  

gs Rentmeester, 
Rentmeesterskap.

  b gs Vreugde.
 20 a Openb. 22:6–16.

  b Matt. 24:44.
52 1 a gs Roep, Geroepe 

van God, Roeping.
 2 a L&V 57:1–3.
  b L&V 58:57; 84:3–4.
  c Ps. 135:4; 

   3 Ne. 5:21–26.
  d Abr. 2:6–11.  

gs Abraham, 
Verbond van.

AFDELING 52
Openbaring gegee deur Joseph Smith die Profeet aan die ouderlinge 
van die Kerk, te Kirtland, Ohio, 6 Junie 1831. ’n Konferensie was 
gehou te Kirtland, wat op die 3de begin en op die 6de afgesluit het. 
Tydens hierdie konferensie is die eerste spesifieke ordinerings tot die 
amp van hoëpriester gedoen, en sekere manifestasies van valse en 
misleidende geeste is onderskei en bestraf.
1–2, Die volgende konferensie is 
geskeduleer om in Missouri gehou 
te word; 3–8, Benoeming van se
kere ouderlinge wat saam moet reis, 
word gemaak; 9–11, Die ouderlinge 
moet onderrig wat die apostels en 
profete geskryf het; 12–21, Diegene 
wat deur die Gees verlig is bring 
vrugte voort van lof en wysheid; 
22–44, Verskeie ouderlinge word 
benoem om uit te gaan en die evan
gelie te preek terwyl op reis na Mis
souri vir die konferensie.

Kyk, so sê die Here aan die ou-
derlinge wat Hy a geroep en ge-
kies het in hierdie laaste dae, deur 
die stem van sy Gees—

2 En sê: Ek, die Here, sal aan 
julle bekendmaak wat Ek wil hê 
dat julle moet doen vanaf hierdie 
tyd tot die volgende konferensie, 
wat gehou sal word in Missouri, 
op die a land wat Ek sal b toewy 
aan my volk, wat ’n c oorblyfsel 
is van Jakob, en diegene wat erf-
gename is volgens die d verbond.

3 Daarom, voorwaar, Ek sê vir 
julle, laat my diensknegte Joseph 
Smith, Jr., en Sidney Rigdon hulle 
reis so gou as moontlik onder-
neem so gou as wat voorberei-
dings getref kan word om hulle 
huise te verlaat, en te reis na die 
land Missouri.

4 En in soverre hulle getrou is 
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aan My, sal dit aan hulle bekend-
gemaak word wat hulle sal doen;

5 En dit sal ook, in soverre hulle 
getrou is, aan hulle bekendge-
maak word die a land van julle 
erfenis.

6 En in soverre hulle nie getrou 
is nie, sal hulle afgesny word, net 
soos Ek wil, soos Ek goeddink.

7 En verder, voorwaar, Ek sê vir 
julle, laat my dienskneg Lyman 
Wight en my dienskneg John Cor-
rill hulle reis spoedig onderneem.

8 En ook my dienskneg John 
Murdock, en my dienskneg 
Hyrum Smith, hulle reis onder-
neem na dieselfde plek oor De-
troit.

9 En laat hulle daarvandaan reis 
en die woord preek onderweg, en 
a geen ander dinge sê as dit wat 
die apostels en b profete geskryf 
het nie, en dit wat hulle onderrig 
word deur die c Trooster deur die 
gebed van geloof.

10 Laat hulle a twee-twee gaan, 
en laat hulle so preek onderweg 
in elke gemeente, en doop deur 
b water, en die oplegging van 
c hande aan die waterkant.

11 Want so sê die Here. Ek sal 
my werk verkort in a regverdig-
heid, want die dae kom dat Ek 
oordeel sal uitstuur ter oorwin-
ning.

12 En laat my dienskneg Lyman 
Wight waaksaam wees, want Sa-
tan begeer om hom te a sif soos 
kaf.

13 En kyk, hy wat a getrou is sal 
heerser gemaak word oor vele 
dinge.

14 En verder, Ek sal aan julle ’n 
voorbeeld gee in alle dinge, so-
dat julle nie bedrieg mag word 
nie; want Satan gaan rond in die 
land, en hy gaan uit en bedrieg 
die nasies—

15 Daarom, hy wat bid, wie se 
gees a berouvol is, hy word deur 
My b aanvaar as hy my c ordinan-
sies gehoorsaam.

16 Hy wat spreek, wie se gees 
berouvol is, wie se taal sagmoe-
dig is en opbou, hy is van God as 
hy my ordinansies gehoorsaam.

17 En verder, hy wat bewe onder 
my mag, sal a sterk gemaak word, 
en sal vrugte voortbring van lof 
en b wysheid, volgens die open-
barings en waarhede wat Ek julle 
gegee het.

18 En verder, hy wat oorwin 
word en nie vrugte a voortbring 
nie, en wel volgens hierdie pa-
troon, is nie van My nie.

19 Daarom, deur hierdie pa-
troon sal julle die geeste a ken in 
alle gevalle onder die ganse he-
mele.

 5 a L&V 57:1–3.
 9 a Mosia 18:19–20.
  b L&V 42:12; 52:36.  

gs Skrifture.
  c gs Heilige Gees;  

Onderrig, 
Onderwyser—
Onderrig met die 
Gees;  

Trooster.
 10 a Mark. 6:7;  

L&V 61:35.
  b Joh. 1:26.
  c Hand. 8:14–17.
 11 a Rom. 9:28.
 12 a Lk. 22:31;  

3 Ne. 18:17–18.
 13 a Matt. 25:23;  

L&V 132:53.
 15 a gs Gebroke Hart.
  b L&V 97:8.
  c gs Ordinansies.
 17 a L&V 66:8; 133:58.
  b gs Wysheid.
 18 a Matt. 3:10.
 19 a gs Onderskeiding, 

Gawe van.
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20 En die dae het gekom; vol-
gens die mense se geloof sal dit 
aan hulle a gedoen word.

21 Kyk, hierdie gebod is gegee 
aan al die ouderlinge wat Ek ge-
kies het.

22 En verder, voorwaar Ek 
sê vir julle, laat my dienskneg 
a Thomas B. Marsh en my diens-
kneg Ezra Thayre ook hulle reis 
onderneem, en die woord onder-
weg preek aan hierdie selfde land.

23 En verder, laat my dienskneg 
Isaac Morley en my dienskneg 
Ezra Booth hulle reis onderneem, 
en ook die woord onderweg preek 
aan hierdie selfde land.

24 En verder, laat my diens-
knegte a Edward Partridge en 
Martin Harris hulle reis onder-
neem saam met my diensknegte 
Sidney Rigdon en Joseph Smith, 
Jr.

25 Laat my dienskneg David 
Whitmer en my dienskneg Har-
vey Whitlock ook hulle reis on-
derneem, en onderweg preek aan 
hierdie selfde land.

26 Laat my dienskneg a Parley P. 
Pratt en b Orson Pratt hulle reis 
onderneem, en onderweg preek, 
ja, aan hierdie selfde land.

27 En laat my diensknegte So-
lomon Hancock en Simeon Car-
ter ook hulle reis onderneem na 
hierdie selfde land, en onderweg 
preek.

28 Laat my diensknegte Edson 

Fuller en Jacob Scott ook hulle 
reis onderneem.

29 Laat my diensknegte Levi W. 
Hancock en Zebedee Coltrin ook 
hulle reis onderneem.

30 Laat my diensknegte Rey-
nolds Cahoon en Samuel H. 
Smith ook hulle reis onderneem.

31 Laat my diensknegte Wheeler 
Baldwin en William Carter ook 
hulle reis onderneem.

32 En laat my diensknegte a Ne-
wel Knight en Selah J. Griffin al-
bei geordineer word, en ook hulle 
reis onderneem.

33 Ja, voorwaar Ek sê, laat al 
hierdie hulle reis onderneem na 
een plek, op hul verskeie weë, 
en een man sal nie op ’n ander se 
a fondament bou nie, nóg reis op 
’n ander se spoor.

34 Hy wat getrou is, hy sal be-
skerm word en geseën word met 
veel a vrug.

35 En verder, Ek sê vir julle, 
laat my diensknegte Joseph Wa-
kefield en Solomon Humphrey 
hulle reis onderneem na die oos-
telike streke.

36 Laat hulle arbei met hulle fa-
milies, en niks anders a verklaar 
behalwe die profete en apostels 
nie, dit wat hulle b gesien en ge-
hoor het en vir seker c glo, dat die 
profesieë vervul mag word.

37 As gevolg van oortreding, 
laat dit wat gegee is aan Heman 
Basset van hom a geneem word, 

 20 a Matt. 8:5–13.
 22 a L&V 56:5.  

gs Marsh, Thomas B.
 24 a gs Partridge, Edward.
 26 a gs Pratt, Parley Parker.

  b gs Pratt, Orson.
 32 a L&V 56:6–7.
 33 a Rom. 15:20.
 34 a Joh. 15:16;  

L&V 18:15–16.

 36 a Mosia 18:19–20;  
L&V 52:9.

  b Joh. 3:11.
  c gs Geloof, Glo.
 37 a Matt. 25:25–30.
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en geplaas word op die hoof van 
Simonds Ryder.

38 En verder, voorwaar, Ek sê 
vir julle, laat Jared Carter tot 
priester a geordineer word, en ook 
George James tot b priester geordi-
neer word.

39 Laat die oorblyfsel van die 
ouderlinge a waak oor die kerke, 
en die woord verklaar in die 
streke rondom hulle; en laat hulle 
arbei met hul eie hande sodat 
daar geen b afgodery nóg boos-
heid beoefen word.

40 En onthou in alle dinge die 
a armes en die b behoeftiges, die 
siekes en die geteisterdes, want 
hy wat nie hierdie dinge doen nie, 
hy is nie my dissipel nie.

41 En verder, laat my diens-

knegte Joseph Smith, Jr., en Sid-
ney Rigdon en Edward Partridge 
saam met hulle ’n a aanbeveling 
neem van die kerk. En laat daar 
ook een verkry word vir my 
dienskneg Oliver Cowdery.

42 En dus, net soos Ek gesê het, 
as julle getrou is, sal julle julself 
versamel om julle te verbly in die 
land a Missouri, wat die land is 
van jul b erfenis, wat nou die land 
is van jul vyande.

43 Maar, kyk, Ek, die Here, sal 
die stad verhaas in sy tyd, en 
Ek sal die getroues bekroon met 
a blydskap en vreugde.

44 Kyk, Ek is Jesus Christus, die 
Seun van God, en Ek sal hulle 
a verhef op die laaste dag. Dit is 
so. Amen.

1–3, Sidney Gilbert se roeping en 
verkiesing in die Kerk is om geordi
neer te word as ’n ouderling; 4–7, Hy 
moet ook dien as ’n biskop se agent.

Kyk, Ek sê vir jou, my diens-
kneg Sidney Gilbert, dat Ek jou 
gebede gehoor het; en jy het my 

aangeroep dat dit aan jou be-
kendgemaak moet word, deur die 
Here jou God, aangaande jou roe-
ping en a verkiesing in die kerk, 
wat Ek, die Here, gevestig het in 
hierdie die laaste dae.

2 Kyk, Ek, die Here, wat a gekrui-
sig is vir die sondes van die wê-

 38 a L&V 79:1.
  b gs Priester, Aäroniese 

Priesterskap.
 39 a Alma 6:1.
  b gs Afgodery.
 40 a L&V 104:15–18.  

gs Armes.
  b gs Welsyn.
 41 a L&V 20:64.
 42 a gs Sion.
  b L&V 25:2; 57:1–3.
 43 a gs Vreugde.

 44 a L&V 88:96–98.
53 1 a gs Roeping en 

Verkiesing;  
Uitverkore;  
Verkiesing.

 2 a gs Kruisiging.

AFDELING 53
Openbaring gegee deur Joseph Smith die Profeet aan Algernon Sid
ney Gilbert, te Kirtland, Ohio, 8 Junie 1831. Op Sidney Gilbert se 
versoek, het die Profeet navraag gedoen by die Here aangaande Broer 
Gilbert se werk en aanstelling in die Kerk.
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reld, gee aan jou ’n gebod dat jy 
die wêreld sal b versaak.

3 Neem op jou my ordinering, 
naamlik dié van ’n ouderling, om 
geloof en bekering en die a vergif-
nis van sondes te preek, volgens 
my woord, en die ontvangs van 
die Heilige Gees deur die opleg-
ging van b hande;

4 En ook om ’n a agent te wees 
vir hierdie kerk in die plek wat 
deur die biskop aangewys sal 
word, volgens gebooie wat hierna 
gegee sal word.

5 En verder, voorwaar, Ek sê 
vir jou, jy sal jou reis onderneem 
saam met my diensknegte Joseph 
Smith, Jr., en Sidney Rigdon.

6 Kyk, hierdie is die eerste or-
dinansies wat jy sal ontvang; en 
die oorblyfsel sal bekendgemaak 
word in ’n toekomstige tyd, vol-
gens jou arbeid in my wingerd.

7 En verder, Ek wil dat jy moet 
leer dat slegs hy gered word wat 
a volhard tot die einde. Dit is so. 
Amen.

 2 b gs Wêreld;  
Wêreldsheid.

 3 a gs Vergifnis 
van Sondes.

  b gs Hande, 
Oplegging van.

 4 a L&V 57:6, 8–10, 
14–15; 84:113.

 7 a gs Volhard.
54 1 a Openb. 1:8; L&V 19:1.  

gs Alfa en Omega.
  b gs Kruisiging.

AFDELING 54
Openbaring gegee deur Joseph Smith die Profeet aan Newel Knight, 
te Kirtland, Ohio, 10 Junie 1831. Lede van die Kerk wat in Thomp
son, Ohio gewoon het, was verdeeld oor vrae wat te make het met die 
toewyding van besittings. Selfsug en hebsug is geopenbaar. Na sy 
sending na die Shakers (sien die opskrif van afdeling 49), het Leman 
Copley sy verbond verbreek om sy groot plaas toe te wy as ’n plek 
van erfenis vir die Heiliges wat van Colesville, New York aankom. 
As ’n gevolg, het Newel Knight (leier van die lede wat in Thompson 
gewoon het), en ander ouderlinge na die Profeet gekom om te vra hoe 
om op te tree. Die Profeet het by die Here navraag gedoen en hier
die openbaring ontvang wat die lede in Thompson gebied om Leman 
Copley se plaas te verlaat en na Missouri te reis.
1–6, Die Heiliges moet die evange
liese verbond onderhou om barmhar
tigheid te ontvang; 7–10, Hulle moet 
geduldig wees in beproewing.

Kyk, so sê die Here, naamlik a Alfa 
en Omega, die begin en die einde, 

naamlik Hy wat b gekruisig is vir 
die sondes van die wêreld.

2 Kyk, voorwaar, voorwaar, Ek 
sê vir jou, my dienskneg Newel 
Knight, jy sal vasstaan in die amp 
waarin Ek jou aangestel het.

3 En as jou broers begeer om te 
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1–3, William W. Phelps word ge
roep en gekies om gedoop te word, 
om as ouderling geordineer te word, 
en om die evangelie te preek; 4, Hy 
moet ook boeke skryf vir kinders in 
Kerkskole; 5–6, Hy moet reis na 
Missouri, wat die gebied van sy ar
beid sal wees.

Kyk, so sê die Here vir jou, my 
dienskneg William, ja, naamlik 
die Here van die hele a aarde, jy 
is geroep en gekies; en nadat jy 
b gedoop is met water, indien jy 
dit doen met ’n oog enkel gerig op 
my heerlikheid, sal jy ’n vergifnis 
hê van jou sondes en ’n ontvangs 

 3 a gs Nederig, 
Nederigheid.

 4 a L&V 42:30–39.  
gs Toewy, Wet van 
Toewyding.

  b L&V 58:32–33.
 5 a Matt. 18:6–7.
 6 a gs Barmhartig, 

Barmhartigheid.
 8 a L&V 52:42.
 9 a 1 Thes. 4:11.
 10 a gs Geduld.
  b Openb. 22:12.  

gs Tweede Koms 
van Jesus Christus.

  c Spr. 8:17. 

   gs Gebed.
  d Matt. 11:28–30.  

gs Rus.
55 1 a Deut. 10:14;  

1 Ne. 11:6;  
2 Ne. 29:7.

  b gs Doop.

AFDELING 55
Openbaring gegee deur Joseph Smith die Profeet aan William W. 
Phelps, te Kirtland, Ohio, 14  Junie 1831. William W. Phelps, ’n 
drukker, en sy familie het net aangekom in Kirtland, en die Profeet 
het inligting aangaande hom by die Here gesoek.

ontsnap van hulle vyande, laat 
hulle bekeer van al hulle sondes, 
en waarlik a nederig word voor 
my en verslae.

4 En omdat die a verbond wat 
hulle met My gesluit het verbreek 
is, net so het dit b waardeloos en 
kragteloos geword.

5 En wee hom deur wie hierdie 
a oortreding kom, want dit sou be-
ter vir hom gewees het as hy in die 
diepte van die see verdrink het.

6 Maar geseënd is hulle wat 
die verbond onderhou en die ge-
bod nagekom het, want hulle sal 
a barmhartigheid ontvang.

7 Daarom, gaan nou heen en 
vlug uit die land, sodat julle vy-
ande nie op julle neerkom nie; en 

onderneem julle reis, en stel aan 
wie julle wil om jul leier te wees, 
en om betalings vir julle te doen.

8 En so sal julle jul reis onder-
neem in die streke weswaarts, na 
die land a Missouri, na die grense 
van die Lamaniete.

9 En nadat julle jul reis voltooi 
het, kyk Ek sê vir julle, soek om 
’n a bestaan te maak soos ander 
mense, tot Ek ’n plek vir julle be-
rei.

10 En verder, wees a geduldig in 
verdrukking tot Ek b kom; en kyk, 
Ek kom spoedig, en my beloning 
is met My, en hulle wat my vroeg 
c gesoek het, sal d rus vind vir hulle 
siele. Dit is so. Amen.
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van die Heilige Gees deur die op-
legging van c hande;

2 En dan sal jy geordineer word 
deur die hand van my dienskneg 
Joseph Smith, Jr., om ’n ouderling 
te wees vir hierdie kerk, om beke-
ring te preek en die a vergifnis van 
sondes deur middel van die doop 
in die Naam van Jesus Christus, 
die Seun van die lewende God.

3 En op wie ook al jy jou hande 
sal lê, indien hulle verslae is voor 
My, sal jy die mag hê om die Hei-
lige Gees te gee.

4 En verder, jy sal geordineer 
word om my dienskneg  Oliver 
Cowdery by te staan om die druk-

werk te doen, en om a boeke te 
keur en te skryf vir skole in hier-
die kerk, sodat klein kindertjies 
ook onderrig mag ontvang voor 
My wat My behaag.

5 En verder, voorwaar Ek sê vir 
jou, om hierdie rede sal jy jou reis 
onderneem saam met my diens-
knegte Joseph Smith, Jr., en Sid-
ney Rigdon, dat jy a geplant mag 
word in die land van jou erfenis 
om hierdie werk te doen.

6 En verder, laat my dienskneg 
Joseph Coe ook sy reis saam met 
hulle onderneem. Die oorblyfsel 
sal hierna bekendgemaak word, 
net soos Ek wil. Amen.

 1 c gs Hande, 
Oplegging van.

 2 a gs Vergifnis 

van Sondes.
 4 a L&V 88:118; 109:7, 14.
 5 a Amos 9:15.

56 1 a L&V 41:1.

1–2, Die Heiliges moet hulle kruis 
opneem en die Here volg om heil 
te verkry; 3–13, Die Here gebied 
en herroep, en die ongehoorsames 
word uitgewerp; 14–17, Wee die ry
kes wat nie die armes wil help nie, 
en wee die armes wie se harte nie ge
broke is nie; 18–20, Geseënd is die 

armes wat rein van hart is, want 
hulle sal die aarde beërwe.

Slaan ag, o julle mense wat my 
Naam a bely, sê die Here julle God; 
want kyk, my toorn is ontvlam 
teen die rebelses, en hulle sal my 
arm ken en my verontwaardiging 

AFDELING 56
Openbaring gegee deur Joseph Smith die Profeet, te Kirtland, Ohio, 
15 Junie 1831. Hierdie openbaring kasty Ezra Thayre omdat hy nie 
’n vorige openbaring gehoorsaam het nie (die “gebod” waarna verwys 
word in vers 8), wat Joseph Smith ontvang het vir hom, wat  Thayre 
opdrag gee aangaande sy pligte op Frederick G. Williams se plaas 
waar hy gewoon het. Die volgende openbaring herroep ook  Thayre 
se roeping om na Missouri te reis saam met Thomas B. Marsh (sien 
afdeling 52:22).
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in die dag van b besoeking en van 
woede oor die nasies.

2 En hy wat nie sy a kruis wil op-
neem en My b volg nie, en my ge-
booie onderhou nie, hy sal nie 
gered word nie.

3 Kyk, Ek, die Here, gebied; en 
hy wat nie wil a gehoorsaam nie, 
sal b afgesny word in my eie be-
paalde tyd; nadat Ek gebied het 
en die gebod verbreek is.

4 Daarom, Ek die Here, gebied 
en a herroep, soos Ek goeddink; en 
dit alles sal neerkom op die hoofde 
van die b rebelses, sê die Here.

5 Daarom, Ek herroep die ge-
bod wat gegee is aan my diens-
knegte a Thomas B. Marsh en 
Ezra  Thayre, en gee ’n nuwe ge-
bod aan my dienskneg Thomas, 
dat hy spoedig sy reis sal onder-
neem na die land Missouri, en my 
dienskneg Selah J. Griffin sal ook 
saam met hom gaan.

6 Want kyk, Ek herroep die ge-
bod wat gegee is aan my diens-
knegte Selah J, Griffin en Newel 
Knight, as gevolg van die hard-
nekkigheid van my volk wat in 
Thompson is, en hulle rebellies.

7 Daarom, laat my dienskneg 
Newel Knight by hulle bly; en so-
veel as wat wil gaan, mag gaan, 
wat verslae is voor my, en deur 
hom gelei word na die land wat 
Ek aangewys het.

8 En verder, voorwaar Ek sê 
vir julle dat my dienskneg Ezra 
 Thayre moet bekeer van sy a hoog-
moed, en van sy selfsug, en die 
vorige gebod wat Ek aan hom ge-
gee het, gehoorsaam aangaande 
die plek waar hy woon.

9 En as hy dit sal doen, omdat 
daar geen verdelings gemaak sal 
word op hierdie land nie, sal hy 
aangestel word om nog steeds na 
die land Missouri te gaan;

10 Andersins sal hy die geld ont-
vang wat hy betaal het, en sal die 
plek verlaat, en sal a afgesny word 
van my kerk, sê die Here God van 
die leërskare.

11 En alhoewel die hemel en 
die aarde verbygaan, sal hierdie 
woorde nie a verbygaan nie, maar 
sal vervul word.

12 En indien my dienskneg 
Joseph Smith, Jr., die geld nood-
wendig moet betaal, kyk, Ek, die 
Here, sal dit weer aan hom terug-
betaal in die land Missouri, sodat 
diegene van wie hy sal ontvang, 
weer beloon mag word volgens 
dit wat hulle doen;

13 Want volgens dit wat hulle 
doen, sal hulle ontvang, naamlik 
in grond vir hulle erfenis.

14 Kyk, so sê die Here aan my 
volk—julle het baie dinge om te 
doen en van te bekeer; want kyk, 
julle sondes het opgekom na My 

 1 b Jes. 10:3–4;  
Morm. 9:2;  
L&V 1:13–14; 124:10.

 2 a Lk. 14:27.
  b 1 Petr. 2:21;  

2 Ne. 31:10–13;  
Moro. 7:11.  

gs Jesus Christus—
Voorbeeld van 
Jesus Christus.

 3 a gs Gehoorsaam, 
Gehoorsaamheid.

  b L&V 1:14–16; 50:8.
 4 a L&V 58:31–33.

  b gs Rebellie.
 5 a gs Marsh, Thomas B.
 8 a gs Hoogmoed.
 10 a gs Ekskommunikeer.
 11 a 2 Ne. 9:16.
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toe, en is nie vergewe nie, omdat 
julle soek om a raad te gee volgens 
jul eie weë.

15 En julle harte is nie tevrede 
nie. En julle gehoorsaam nie die 
waarheid nie, maar skep a behae 
in ongeregtigheid.

16 Wee julle a ryk manne, wat nie 
julle besittings aan die b armes wil 
c gee nie, want julle d rykdomme 
sal julle siele verdorwe; en dit sal 
julle klaaglied wees in die dag 
van besoeking, en van oordeel, en 
van verontwaardiging: Die e oes is 
verby, die somer het geëindig, en 
my siel is nie gered nie!

17 Wee julle a arm mense, wie se 
harte nie gebroke is nie, wie se 
geeste nie verslae is nie, en wie 
se mae nie versadig is nie, en wie 
se hande nie weerhou word om 

ander mense se goed aan te gryp 
nie, wie se oë vol b hebsug is, en 
nie wil arbei met julle eie hande 
nie!

18 Maar geseënd is die a armes 
wat rein van hart is, wie se harte 
b gebroke is, en wie se geeste be-
rouvol is, want hulle sal die c ko-
ninkryk van God sien kom in 
krag en groot heerlikheid tot hul 
bevryding; want die vettigheid 
van die d aarde sal hulle s’n wees.

19 Want kyk, die Here sal kom, 
en sy a vergoeding sal met hom 
wees, en Hy sal elke mens beloon, 
en die armes sal hulle verbly.

20 En hulle geslagte sal die aarde 
a beërwe van geslag tot geslag, vir 
ewig en ewig. En nou maak Ek ’n 
einde om tot julle te spreek. Dit is 
so. Amen.

 14 a Jakob 4:10.
 15 a Alma 41:10;  

3 Ne. 27:11.
 16 a Jer. 17:11;  

2 Ne. 9:30.
  b gs Aalmoes, 

Aalmoese Gee.
  c Spr. 14:31;  

Alma 5:55–56.  
gs Armes.

  d Jak. 5:3.
  e Jer. 8:20;  

Alma 34:33–35;  
L&V 45:2.

 17 a Mosia 4:24–27;  
L&V 42:42; 68:30–32.

  b gs Begeer.
 18 a Matt. 5:3, 8;  

Lk. 6:20;  
3 Ne. 12:3.  

gs Armes.
  b gs Gebroke Hart.
  c gs Koninkryk van 

God of Koninkryk 
van die Hemel.

  d gs Aarde.
 19 a Openb. 22:12;  

L&V 1:10.
 20 a Matt. 5:5;  

L&V 45:56–58.

AFDELING 57
Openbaring gegee deur Joseph Smith die Profeet, te Sion, Jackson 
distrik, Missouri, 20 Julie 1831. Ooreenkomstig die Here se bevel om 
na Missouri te reis, waar Hy “die land van jou erfenis” sou open
baar (afdeling 52), het die ouderlinge gereis vanaf Ohio tot Missouri 
se westelike grens. Joseph Smith het die toestand van die Lamaniete 
oordink en gewonder: “Wanneer sal die wildernis bloei soos ’n roos? 
Wanneer sal Sion opgebou word in al haar heerlikheid, en waar sal u 
tempel staan, waarheen alle nasies sal kom in die laaste dae?” Daarna 
het hy hierdie openbaring ontvang.
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1–3, Independence, Missouri, is die 
plek vir die stad Sion en die tem
pel; 4–7, Die Heiliges moet grond 
koop en erfenisse ontvang in daar
die area; 8–16, Sidney Gilbert moet 
’n winkel vestig, William W. Phelps 
moet ’n drukker wees, en Oliver 
 Cowdery moet materiaal redigeer 
vir publikasie.

Slaan ag, o julle ouderlinge van 
my kerk, sê die Here jul God, wat 
julleself byeen vergader het, vol-
gens my gebooie, in hierdie land, 
wat die land a Missouri is, wat die 
b land is wat Ek aangewys en c toe-
gewy het vir die d versameling van 
die heiliges.

2 Daarom, dit is die land van 
belofte, en die a plek vir die stad 
b Sion.

3 En so sê die Here julle God, in-
dien julle wysheid wil ontvang, 
hier is wysheid. Kyk, die plek wat 
nou Independence genoem word, 
is die middelpunt; en ’n plek vir 
die a tempel lê weswaarts, op ’n 
perseel wat nie ver is van die 
hofgebou nie.

4 Daarom, dit is wysheid dat die 
land a gekoop moet word deur die 
heiliges, en ook elke stuk grond 
ten weste, selfs tot by die skeids-
lyn wat direk tussen die b Jood en 
die nie-Jood loop;

5 En ook elke stuk grond wat 

grens aan die grasvlaktes, in so-
verre my dissipels in staat is om 
grond te a koop. Kyk, dit is wys-
heid, dat hulle dit mag b verkry vir 
’n ewigdurende erfenis.

6 En laat my dienskneg Sidney 
Gilbert staan in die amp waarin 
Ek hom aangestel het, om geld 
te ontvang, om ’n a agent te wees 
vir die kerk, om grond te koop in 
al die streke rondom, in soverre 
dit in regverdigheid gedoen kan 
word, en soos wysheid sal aandui.

7 En laat my dienskneg a Edward 
Partridge staan in die amp  waarin 
Ek hom aangestel het, en aan die 
heiliges hulle erfenis b uitdeel, 
soos Ek gebied het; en ook die-
gene wat hy aangestel het om 
hom by te staan.

8 En verder, voorwaar Ek sê vir 
julle, laat my dienskneg Sidney 
Gilbert homself plant in hierdie 
plek, en ’n winkel vestig, sodat 
hy goedere mag verkoop sonder 
bedrog, sodat hy geld mag verkry 
om grond te koop tot die voordeel 
van die heiliges, sodat hy dit wat 
die dissipels ook al mag nodig hê 
mag bekom om hulle te plant in 
hul erfenis.

9 En ook laat my dienskneg Sid-
ney Gilbert ’n lisensie bekom—
kyk, hier is wysheid, en wie ook 
al lees, laat hom verstaan—sodat 
hy goedere mag stuur ook na die 

57 1 a L&V 52:42.
  b L&V 29:7–8; 45:64–66.
  c L&V 61:17.
  d gs Israel—Die 

versameling 
van Israel.

 2 a L&V 28:9; 42:9, 62.

  b gs Sion.
 3 a L&V 58:57; 97:15–17.
 4 a L&V 48:4.
  b di Jood verwys hier 

na die Lamaniete 
en nieJood na die 
wit setlaars.

 5 a L&V 58:49, 51; 
101:68–74.

  b L&V 56:20.
 6 a L&V 53.
 7 a L&V 58:24.  

gs Partridge, Edward.
  b L&V 41:9–11; 58:14–18.
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mense, en wel deur wie hy ook 
al wil as klerke wat werksaam is 
in sy diens.

10 En sodoende voorsien vir my 
heiliges, sodat my evangelie ge-
preek mag word aan diegene wat 
in a duisternis sit in die streek en 
b skaduwee van die dood.

11 En verder, voorwaar Ek sê 
vir julle, laat my dienskneg a Wil-
liam W. Phelps geplant word in 
hierdie plek, en gevestig word as 
’n b drukker vir die kerk.

12 En sien, indien die wêreld sy 
geskrifte ontvang—kyk, hier is 
wysheid—laat hom verkry wat 
hy ook al kan verkry in regver-
digheid, tot die voordeel van die 
heiliges.

13 En laat my dienskneg a Oli-
ver Cowdery hom bystaan, soos 
Ek gebied het, in welke plek Ek 

hom sal aanstel, om te kopieer, en 
om te korrigeer, en selekteer, so-
dat alle dinge reg mag wees voor 
My, soos dit bewys sal word deur 
die Gees deur hom.

14 En laat dus diegene van wie 
Ek gespreek het geplant word in 
die land Sion, so spoedig moont-
lik, met hulle families, om daardie 
dinge te doen soos Ek gespreek 
het.

15 En nou aangaande die ver-
sameling—Laat die biskop en 
die agent voorbereidings tref vir 
daardie families wat gebied is om 
na hierdie land te kom, so gou as 
moontlik, en plant hulle in hulle 
erfenis.

16 En aan die oorblyfsel van 
beide ouderlinge en lede sal ver-
dere aanwysings hierna gegee 
word. Dit is so. Amen.

1–5, Diegene wat in beproewing 
volhard, sal bekroon word met heer
likheid; 6–12, Die Heiliges moet 
voorberei vir die bruilof van die Lam 

en die aandmaal van die Here; 13–
18, Biskoppe is regters in Israel; 19–
23, Die Heiliges moet die wette van 
die land gehoorsaam; 24–29, Mense 

 10 a Jes. 9:2;  
Matt. 4:16.  
gs Duisternis, 

Geestelike.
  b Ps. 23:4.
 11 a gs Phelps, William W.

  b L&V 58:37, 40–41.
 13 a gs Cowdery, Oliver.

AFDELING 58
Openbaring gegee deur Joseph Smith die Profeet, in Sion, Jackson
distrik, Missouri, 1 Augustus 1831. Vroeër, op die eerste Sabbat na 
die aankoms van die Profeet en sy geselskap in Jacksondistrik, Mis
souri, is ’n kerkdiens gehou, en twee lede is deur die doop ontvang. 
Gedurende daardie week het sommige van die Colesville Heiliges 
van die Thompsontak en andere aangekom (sien afdeling 54). Baie 
was gretig om die wil van die Here te verneem aangaande hulle in 
die nuwe vergaderplek.
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moet hul handelingsmag gebruik om 
goed te doen; 30–33, Die Here ge
bied en herroep; 34–43, Om te be
keer moet mense hulle sondes bely en 
hulle versaak; 44–58, Die Heiliges 
moet hulle erfenis koop en in Mis
souri versamel; 59–65, Die evangelie 
moet aan elke skepsel gepreek word.

Slaan ag, o julle ouderlinge van 
my kerk, en neig die oor na my 
woord, en leer van My wat Ek 
wil aangaande julle, en ook aan-
gaande a hierdie land waarheen 
Ek julle gestuur het.

2 Want voorwaar Ek sê vir julle, 
geseënd is hy wat my gebooie 
a onderhou, hetsy in die lewe of 
in die b dood; en hy wat c getrou 
is in d beproewing, sy beloning is 
groter in die koninkryk van die 
hemel.

3 Julle kan nie met jul natuurlike 
oë sien, vir die huidige nie, die 
plan van julle a God aangaande 
daardie dinge wat hierna sal kom, 
en die b heerlikheid wat sal volg 
na veel beproewing.

4 Want na veel a beproewing kom 
die b seëninge. Daarom, die dag 
kom dat julle c bekroon sal word 
met baie d heerlikheid; die uur is 
nog nie, maar is op hande.

5 Onthou dit, wat Ek julle voor-
heen vertel het, sodat julle dit ter 

harte kan a neem, en dit ontvang 
wat sal volg.

6 Kyk, voorwaar, Ek sê vir julle, 
om hierdie rede het Ek julle ge-
stuur—dat julle gehoorsaam mag 
wees, en dat julle harte a voorbe-
rei mag wees om b getuienis te le-
wer van die dinge wat sal kom;

7 En ook dat julle geëer mag 
word om die fondament te lê, 
en om getuienis te lewer van die 
land waarop die a Sion van God 
sal staan;

8 En ook dat ’n fees van vet-
spyse voorberei mag word vir die 
a armes; ja ’n fees van vetspyse, 
van wyn wat b goed gesuiwer is 
van droesem, dat die aarde mag 
weet dat die monde van die pro-
fete nie sal faal nie;

9 Ja, ’n maaltyd van die huis van 
die Here, goed voorberei, waar-
heen alle nasies genooi sal word.

10 Eers, die rykes en die geleer-
des, die wyses en die edeles;

11 En daarna kom die dag van 
my krag; dan sal die armes, die 
verlamdes, en die blindes, en die 
dowes, inkom na die a bruilof van 
die Lam, en deelneem aan die 
b maaltyd van die Here, voorbe-
rei vir die groot dag wat sal kom.

12 Kyk, Ek, die Here, het dit ge-
spreek.

13 En dat die a getuienis mag 
58 1 a L&V 57:1–8.
 2 a Mosia 2:22.
  b 1 Petr. 4:6.
  c 2 Thes. 1:4.
  d gs Teenstand.
 3 a gs God, Godheid.
  b gs Heerlikheid.
 4 a Ps. 30:5;  

L&V 101:2–7; 

   103:11–14; 109:76.
  b gs Seën, Geseënd, 

Seëning.
  c gs Kroon;  

Verheffing.
  d Rom. 8:17–18;  

L&V 136:31.
 5 a Deut. 11:18–19.
 6 a L&V 29:8.

  b gs Getuienis.
 7 a gs Sion.
 8 a gs Armes.
  b Jes. 25:6.
 11 a Matt. 22:1–14;  

Openb. 19:9;  
L&V 65:3.

  b Lk. 14:16–24.
 13 a Miga 4:2.
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uitgaan van Sion, ja, vanuit die 
mond van die stad van die erfe-
nis van God—

14 Ja, om hierdie rede het Ek 
julle hierheen gestuur, en het my 
dienskneg a Edward Partridge ge-
kies, en het aan hom sy sending 
toegewys in hierdie land.

15 Maar as hy nie bekeer van 
sy sondes nie, wat ongeloof en 
blindheid van hart is, laat hom 
oppas sodat hy nie a val nie.

16 Kyk, sy sending word aan 
hom gegee, en dit sal nie weer 
gegee word nie.

17 En wie ook al staan in hier-
die sending word aangestel om ’n 
a regter te wees in Israel, soos dit 
was in antieke dae, om die lande 
van die erfenis van God te verdeel 
onder sy b kinders;

18 En om sy volk te oordeel vol-
gens die getuienis van die reg-
verdiges, en met die hulp van sy 
raadgewers, volgens die wette 
van die koninkryk wat gegee 
word deur die a profete van God.

19 Want voorwaar Ek sê vir 
julle, my wet sal onderhou word 
in hierdie land.

20 Laat niemand dink hy is heer-
ser; maar laat God oor hom heers 
wat oordeel, volgens die raadge-
wing van sy eie wil, of, met ander 
woorde, hy wat raadgee of sit op 
die regterstoel.

21 Laat niemand die a wette van 
die land verbreek nie, want hy 
wat die wette van God onderhou 
het nie nodig om die wette van 
die land te verbreek nie.

22 Daarom, wees onderdanig 
aan die heersende magte, tot a Hy 
heers wie se reg dit is om te heers, 
en alle vyande onderwerp onder 
sy voete.

23 Kyk, die a wette wat julle ont-
vang het uit my hand is die wette 
van die kerk, en in hierdie lig sal 
julle hulle beskou. Kyk, hier is 
wysheid.

24 En nou, soos Ek gespreek 
het aangaande my dienskneg 
Edward Partridge, hierdie land 
is die land van sy verblyf, en die-
gene wat hy aangestel het as sy 
raadgewers; en ook die land van 
die verblyf van hom wat Ek aan-
gestel het om my a voorraadskuur 
te beheer;

25 Daarom, laat hulle hul fami-
lies bring na hierdie land, soos 
hulle onderling en met My sal 
raadpleeg.

26 Want, kyk, dit is nie gepas 
dat Ek moet gebied in alle dinge 
nie; want hy wat gedwing word 
in alle dinge, hy is ’n a lui en ’n on-
verstandige dienskneg; daarom 
ontvang hy geen beloning nie.

27 Voorwaar, Ek sê, die mens be-
hoort a gretiglik betrokke te wees 

 14 a gs Partridge, Edward.
 15 a 1 Kor. 10:12.
 17 a L&V 107:72–74.  

gs Biskop.
  b gs Seuns en Dogters 

van God.
 18 a gs Profeet.

 21 a Lk. 20:22–26;  
L&V 98:4–10;  
Gel. Art. 1:12.  
gs Regering.

 22 a gs Jesus Christus;  
Messias;  
Millennium.

 23 a gs Wet.
 24 a L&V 51:13; 70:7–11.
 26 a Matt. 24:45–51;  

L&V 107:99–100.
 27 a gs Werke;  

Ywer.
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by ’n goeie saak, en baie dinge 
doen uit hul eie vrye wil, en veel 
regverdigheid teweegbring.

28 Want die krag is in hulle, 
waardeur hulle a vry is om te han-
del na hul eie goeddunke. En in 
soverre mense goed doen sal hulle 
geensins hul loon verloor nie.

29 Maar hy wat niks doen tot 
hy gebied word nie, en ’n gebod 
ontvang met ’n twyfelagtige hart, 
en dit onderhou met luiheid, hy 
word a verdoem.

30 Wie is Ek wat die mens a ge-
maak het, sê die Here, wat hom 
skuldeloos sal ag wat nie my ge-
booie gehoorsaam nie?

31 Wie is Ek, sê die Here, wat 
a beloof het en nie vervul het nie?

32 Ek gebied en die mense ge-
hoorsaam nie; Ek a herroep en 
hulle ontvang nie die seëning nie.

33 Dan sê hulle in hulle harte: 
Dit is nie die werk van die Here 
nie, want sy beloftes word nie 
vervul nie. Maar wee diesulkes, 
want hul loon is op loer van a be-
nede, en nie van bo nie.

34 En nou gee Ek aan julle ver-
dere aanwysings aangaande hier-
die land.

35 Dit is wysheid in My dat 
my dienskneg Martin Harris ’n 
voorbeeld moet wees vir die kerk, 
deur sy geld voor die biskop van 
die kerk te a lê.

36 En ook, dit is ’n wet vir elke 
mens wat na hierdie land kom om 
’n erfenis te ontvang; en hy sal 
met sy geld doen volgens wat die 
wet voorskryf.

37 En dit is ook wysheid dat 
daar land gekoop moet word in 
Independence, vir plek vir die 
voorraadskuur, en ook vir die 
a drukkery.

38 En ander aanwysings aan-
gaande my dienskneg Martin 
Harris sal aan hom gegee word 
deur die Gees, sodat hy sy erfenis 
mag ontvang na sy goeddunke;

39 En laat hom bekeer van sy 
sondes, want hy soek die a lof van 
die wêreld.

40 En ook, laat my dienskneg 
a William W. Phelps staan in die 
amp waarin Ek hom aangestel het, 
en sy erfenis ontvang in die land;

41 En ook, hy het nodig om te 
bekeer, want Ek, die Here, het 
nie welbehae in hom nie, want 
hy soek om te oortref, en hy is 
nie genoegsaam sagmoedig voor 
My nie.

42 Kyk, hy wat a bekeer het van 
sy sondes, hy is b vergewe, en Ek, 
die Here, c onthou hulle nie meer 
nie.

43 Hierdeur mag julle weet of 
’n mens bekeer van sy sondes—
kyk, hy sal hulle a bely en hulle 
b versaak.

 28 a gs Handelingsmag.
 29 a gs Verdoemenis.
 30 a Jes. 45:9–10;  

Hel. 12:6.
 31 a L&V 1:37–38; 82:10.
 32 a L&V 56:3–4.
 33 a L&V 29:45.

 35 a L&V 42:30–32.
 37 a L&V 57:11–12.
 39 a 2 Ne. 26:29;  

L&V 121:34–37.
 40 a gs Phelps, William W.
 42 a gs Bekeer, Bekering.
  b Jes. 1:18.  

gs Vergewe.
  c Jes. 43:25.
 43 a L&V 19:20; 64:7.  

gs Bely, Belydenis.
  b L&V 82:7.
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44 En nou, voorwaar, Ek sê aan-
gaande die oorblyfsel van die ou-
derlinge van my kerk, die tyd het 
nog nie gekom, nie vir baie jare nie, 
vir hulle om hulle erfenis te ont-
vang in hierdie land, tensy hulle 
dit begeer deur die gebed van ge-
loof, behalwe as dit aan hulle toe-
gewys word deur die Here.

45 Want, kyk, hulle sal die 
mense a saamstoot vanaf die ein-
des van die aarde.

46 Nou, versamel julleself by-
een; en hulle wat nie aangewys 
is om in hierdie land te bly nie, 
laat hulle die evangelie preek in 
die streke rondom; en laat hulle 
daarna terugkeer na hulle huise.

47 Laat hulle onderweg preek en 
getuienis a lewer van die waarheid 
in alle plekke, en die rykes, die 
hoës en die geringes, en die ar-
mes roep tot bekering.

48 En laat hulle a kerke stig, in 
soverre die inwoners van die 
aarde sal bekeer.

49 En laat daar ’n agent aange-
stel word deur die stem van die 
kerk, vir die kerk in Ohio, om 
geld te ontvang om land te koop 
in a Sion.

50 En Ek gee aan my dienskneg 
Sidney Rigdon ’n gebod, dat hy 
’n beskrywing sal a skryf van die 
land Sion, en ’n verklaring van 
die wil van God, soos dit bekend 
gemaak sal word aan hom deur 
die Gees;

51 En ’n brief en subskripsie, 

om voorgelê te word aan al die 
kerke om geld te verkry, om in 
die hande van die biskop geplaas 
te word, óf homself óf die agent, 
soos hy goeddink óf soos hy sal 
aanwys, om land te koop vir ’n 
erfenis vir die kinders van God.

52 Want, kyk, voorwaar Ek sê 
vir julle, die Here wil dat die dis-
sipels en die kinders van mense 
hulle harte moet open, naamlik 
om hierdie hele streek van die 
land te koop, so gou as die tyd 
dit sal toelaat.

53 Kyk, hier is wysheid. Laat 
hulle dit doen, andersins ontvang 
hulle geen a erfenis nie, tensy dit 
deur die vergieting van bloed is.

54 En weer, in soverre grond ver-
kry is, laat daar werksmanne uit-
gestuur word van allerlei soorte 
na hierdie land, om te arbei vir 
die heiliges van God.

55 Laat al hierdie dinge ordelik 
gedoen word; en laat die moont-
likhede van die land bekend ge-
maak word van tyd tot tyd, deur 
die biskop of die agent van die 
kerk.

56 En laat die werk van die ver-
sameling nie oorhaastig geskied 
nie, nóg deur vlug; maar laat dit 
gedoen word soos dit aangeraai 
word deur die ouderlinge van die 
kerk by die konferensies, volgens 
die kennis wat hulle ontvang van 
tyd tot tyd.

57 En laat my dienskneg Sid-
ney Rigdon hierdie land heilig en 

 45 a Deut. 33:17.  
gs Israel—Die 
versameling van Israel.

 47 a L&V 68:8.
 48 a di takke van die Kerk.
 49 a gs Sion.

 50 a L&V 63:55–56.
 53 a L&V 63:27–31.
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toewy, en die plek vir die a tempel, 
aan die Here.

58 En laat ’n konferensie-by-
eenkoms belê word; en daarna 
laat my diensknegte Sidney Rig-
don en Joseph Smith, Jr., terug-
keer, en ook Oliver Cowdery met 
hulle, om die oorblywende werk 
te voltooi wat Ek aan hulle toege-
wys het in hul eie land, en die res 
soos deur die konferensies a voor-
geskryf.

59 En laat niemand terugkeer 
van hierdie land tensy hy onder-
weg a getuienis lewer van dit wat 
hy weet en vir seker glo nie.

60 Laat dit wat aan Ziba Peter-
son gegee is van hom weggeneem 
word; en laat hom staan as ’n lid 
in die kerk, en arbei met sy eie 
hande, met die broers, totdat hy 
genoegsaam a gekasty is vir al sy 
sondes; want hy bely hulle nie, 
en hy dink om hulle te verberg.

61 Laat die res van die ouder-
linge van hierdie kerk, wat na 
hierdie land kom, sommige waar-
van uitermate geseënd is, selfs bo-
matig, ook ’n konferensie hou in 
die land.

62 En laat my dienskneg 
Edward Partridge die konferen-
sie lei wat deur hulle gehou sal 
word.

63 En laat hulle ook terugkeer, 
en die evangelie onderweg preek, 
en getuig van die dinge wat aan 
hulle geopenbaar word.

64 Want, voorwaar, die geluid 
moet uitgaan van hierdie plek 
na die hele wêreld, en na die ein-
des van die aarde—die evangelie 
moet a verkondig word aan elke 
skepsel, met b tekens wat diegene 
volg wat glo.

65 En kyk die Seun van die 
Mens a kom. Amen.

 57 a L&V 57:3; 84:3–5, 31;  
97:10–17.

 58 a gs Algemene 
Instemming.

 59 a gs Getuienis.
 60 a gs Kasty, Kastyding.
 64 a gs Preek.
  b gs Teken.

 65 a gs Tweede Koms 
van Jesus Christus.

AFDELING 59
Openbaring gegee deur Joseph Smith die Profeet, in Sion, Jackson
distrik, Missouri, 7 Augustus 1831. Voor hierdie openbaring is die 
land geheilig, soos deur die Here gebied, en die terrein vir die toe
komstige tempel is toegewy. Op die dag wat hierdie openbaring ont
vang is, is Polly Knight, die vrou van Joseph Knight Snr. oorlede, 
die eerste lid van die Kerk wat in Sion sterf. Vroeë lede het hierdie 
openbaring beskou as “opdragte aan die Heiliges hoe om die sabbat 
te heilig en hoe om te vas en te bid.”
1–4, Die getroue Heiliges in Sion 
sal geseën word; 5–8, Hulle moet 

die Here liefhê en dien en sy gebooie 
onderhou; 9–19, Deur die dag van 
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die Here heilig te hou, word die 
Heiliges stoflik en geestelik geseën; 
20–24, Die regverdiges word vrede 
beloof in hierdie wêreld en ewige 
lewe in die wêreld wat sal kom.

Kyk, geseënd, sê die Here, is hulle 
wat na hierdie land opgekom het 
met ’n a oog enkel gerig op my 
heerlikheid, volgens my gebooie.

2 Want hulle wat lewe sal die 
aarde a beërwe, en hulle wat 
b sterf sal rus van al hulle arbeid, 
en hulle werke sal hulle volg; en 
hulle sal ’n c kroon ontvang in die 
d wonings van my Vader, wat Ek 
voorberei het vir hulle.

3 Ja, geseënd is hulle wie se voete 
op die land Sion staan, wat my 
evangelie gehoorsaam het; want 
hulle sal vir hul loon ontvang die 
goeie dinge van die aarde, en dit 
sal voortbring in sy a krag.

4 En hulle sal ook gekroon 
word met seëninge van bo, ja, en 
met nie min gebooie nie, en met 
a openbarings op hul tyd—hulle 
wat b getrou en c ywerig is voor my.

5 Daarom, Ek gee aan hulle ’n 
gebod, en sê aldus: Jy sal die Here 

jou God a liefhê met jou hele b hart, 
met al jou mag, verstand, en krag; 
en in die Naam van Jesus Chris-
tus sal jy hom c dien.

6 Jy sal jou a naaste liefhê soos 
jouself. Jy sal nie b steel nie; nóg 
c egbreuk pleeg, nóg d doodmaak, 
nóg iets dergeliks doen.

7 Jy sal die Here jou God a dank 
in alle dinge.

8 Jy sal ’n a offer bring aan die 
Here jou God in b regverdigheid, 
naamlik dit van ’n gebroke hart 
en ’n c berouvolle gees.

9 En dat jy jou meer ten volle 
a onbevlek mag hou van die wê-
reld, sal jy na die huis van gebed 
gaan en jou sakramente offer op 
my b heilige dag;

10 Want voorwaar dit is ’n dag 
wat toegewys is aan jou om te rus 
van jou arbeid, en om jou aanbid-
ding aan die Allerhoogste te a be-
toon;

11 Nietemin, jou geloftes sal ge-
offer word in regverdigheid op 
alle dae en ten alle tye;

12 Maar onthou dat op hierdie, 
die dag van die Here, sal jy jou 
a offergawes en jou sakramente 

59 1 a Matt. 6:22–24;  
L&V 88:67.

 2 a Matt. 5:5;  
L&V 63:20, 48–49.

  b Openb. 14:13.  
gs Dood, Fisiese;  
Paradys.

  c gs Kroon;  
Verheffing.

  d Joh. 14:2;  
L&V 72:4; 76:111; 
81:6; 98:18.

 3 a Gén. 4:12; Moses 5:37.
 4 a L&V 42:61; 76:7; 98:12; 

121:26–29.  
gs Openbaring.

  b gs Waardig, 
Waardigheid.

  c gs Ywer.
 5 a Deut. 11:1;  

Matt. 22:37;  
Moro. 10:32;  
L&V 20:19.  
gs Liefde.

  b gs Hart.
  c gs Diens.
 6 a gs Bevriend.
  b gs Steel.
  c gs Egbreuk.
  d gs Moord.
 7 a Ps. 92:1;  

Alma 37:37;  

L&V 46:32.  
gs Dank, Dankbaar, 
Danksegging.

 8 a gs Opoffer.
  b gs Regverdigheid, 

Regverdig.
  c gs Gebroke Hart.
 9 a Jak. 1:27.
  b gs Sabbatdag.
 10 a gs Aanbid.
 12 a di opofferings, 

hetsy tyd, talente 
of besittings in die 
diens van God en 
medemens.  
gs Opoffer.
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 12 b gs Bely, Belydenis.
 13 a gs Vas.
  b gs Vreugde.
 15 a gs Dank, Dankbaar, 

Danksegging.
  b Ex. 25:2; L&V 64:34.

  c Spr. 17:22.
  d L&V 88:69.
 18 a gs Aarde.
 21 a gs Aanstoot Gee.
  b Job 1:21.
 23 a gs Regverdigheid, 

Regverdig.
  b gs Seën, Geseënd, 

Seëning.
  c Matt. 11:28–30.  

gs Vrede.
  d L&V 14:7.

aan die Allerhoogste offer, en jou 
sondes b bely aan jou broers, en 
voor die Here.

13 En op hierdie dag sal jy niks 
anders doen nie, laat net jou kos 
voorberei word met eenvoud van 
hart sodat jou a vas volmaak mag 
wees, of, met ander woorde, dat 
jou b vreugde vol mag wees.

14 Voorwaar, dit is vas en gebed, 
of, met ander woorde, blydskap 
en gebed.

15 En in soverre julle hierdie 
dinge doen met a danksegging, 
met b opgeruimde c harte en ge-
sigte, nie met veel d gelag nie, want 
dit is sonde, maar met ’n blye hart 
en ’n opgeruimde gesig—

16 Voorwaar Ek sê dat in soverre 
julle dit doen, is die volheid van 
die aarde julle s’n, die diere van 
die veld en die voëls van die lug, 
en dit wat in die bome klim en op 
die aarde loop;

17 Ja, en die kruid, en die goeie 
dinge wat uit die aarde kom, 
hetsy vir kos of vir klere, of vir 
huise, of vir skure, of vir boorde, 
of vir tuine, of vir wingerde;

18 Ja, alle dinge wat uit die 
a aarde kom, in hul seisoen, is ge-

maak vir die voordeel en die ge-
bruik van die mens, beide om die 
oog te behaag en om die hart te 
verbly;

19 Ja, vir kos en vir klere, vir 
smaak en vir reuk, om die lig-
gaam te versterk en om die siel 
te verkwik.

20 En dit behaag God dat Hy al 
hierdie dinge aan die mens gegee 
het; want vir hierdie doel is hulle 
gemaak om gebruik te word, met 
oordeel, nie oormatig nie, nóg 
deur dwang.

21 En in niks gee die mens a aan-
stoot aan God nie, of teen nie-
mand is sy toorn ontvlam nie, 
behalwe hulle wat nie sy hand 
b erken in alle dinge nie, en nie sy 
gebooie gehoorsaam nie.

22 Kyk, dit is volgens die wet 
en die profete; daarom, hinder 
My nie meer aangaande hierdie 
saak nie.

23 Maar leer dat hy wat die 
werke van a regverdigheid doen sal 
sy b loon ontvang, naamlik c vrede 
in hierdie wêreld, en d ewige lewe 
in die wêreld wat sal kom.

24 Ek, die Here, het dit gespreek, 
en die Gees lewer getuienis. Amen.

AFDELING 60
Openbaring gegee deur Joseph Smith die Profeet, te Indepen
dence, Jacksondistrik, Missouri, 8 Augustus 1831. Tydens hierdie 
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1–9, Die ouderlinge moet die evan
gelie preek in die gemeentes van die 
bose; 10–14, Hulle moenie hulle 
tyd verspil nie, nóg hulle talente 
begrawe; 15–17, Hulle mag hulle 
voete was as ’n getuienis teen die
gene wat die evangelie verwerp.

Kyk, so sê die Here aan die ou-
derlinge van sy kerk, wat spoe-
dig moet terugkeer na die land 
vanwaar hulle gekom het: Kyk, 
dit behaag My, dat julle hierheen 
opgekom het;

2 Maar in sommiges het Ek nie 
’n welbehae nie, want hulle wil 
nie hulle a monde open nie, maar 
hulle b verberg die talent wat Ek 
aan hulle gegee het, vanweë die 
c vrees vir die mens. Wee diesul-
kes, want my toorn is ontvlam 
teen hulle.

3 En dit sal gebeur, indien hulle 
nie getrouer aan my is nie, sal dit 
wega geneem word, selfs dít wat 
hulle het.

4 Want Ek, die Here, heers in die 
hemele daarbo, en onder die a leërs 
van die aarde; en op die dag wan-
neer Ek my b juwele sal opmaak, 
sal alle mense weet wat dit is wat 
getuig van die krag van God.

5 Maar, voorwaar, Ek wil met 
julle spreek aangaande julle reis 

na die land vanwaar julle gekom 
het. Laat daar ’n vaartuig gemaak 
word, of gekoop word, soos julle 
goeddink, dit maak nie vir My 
saak nie, en onderneem julle reis 
spoedig na die plek wat St. Louis 
genoem word.

6 En van daar, laat my diens-
knegte Sidney Rigdon, Joseph 
Smith, Jr., en Oliver Cowdery, 
hulle reis onderneem na Cincin-
nati;

7 En in hierdie plek, laat hulle 
hul stemme verhef en my woord 
verkondig met luide stemme, 
sonder toorn of twyfel, en heilige 
hande ophef oor hulle. Want Ek is 
in staat om julle a heilig te maak, 
en julle sondes is julle b vergewe.

8 En laat die oorblywendes hul 
reis onderneem van St. Louis, 
twee-twee, en die woord preek, 
nie inderhaas nie, onder die ge-
meentes van die bose, totdat hulle 
terugkeer na die kerke vanwaar 
hulle gekom het.

9 En dit alles tot die voordeel 
van die kerke; vir hierdie doel 
het Ek hulle gestuur.

10 En laat my dienskneg 
a Edward Partridge van die geld 
wat Ek hom gegee het deel, ’n ge-
deelte aan my ouderlinge wat ge-
bied is om terug te keer;

60 2 a Efés. 6:19–20.
  b Lk. 8:16, 18.
  c Matt. 25:14–30.  

gs Vrees—Vrees 
vir die mens.

 3 a Mark. 4:25;  
L&V 1:33.

 4 a Alma 43:50.
  b Jes. 62:3;  

Sag. 9:16;  

Mal. 3:17;  
L&V 101:3.

 7 a gs Heiligheid.
  b gs Vergewe.
 10 a gs Partridge, Edward.

geleentheid het die ouderlinge wat na Jacksondistrik gereis het en 
deelgeneem het aan die toewyding van die land en die tempelterrein 
het begeer om te weet wat hulle moes doen.
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11 En hy wat in staat is, laat hom 
dit teruggee deur middel van die 
agent; en hy wat nie is nie, van 
hom word dit nie vereis nie.

12 En nou spreek Ek van die oor-
blywendes wat nog moet kom na 
hierdie land.

13 Kyk, hulle is gestuur om my 
evangelie te preek onder die ge-
meentes van die bose; daarom, Ek 
gee aan hulle ’n gebod, as volg: Jy 
sal nie jou tyd a verspil nie, nóg sal 
jy jou b talent begrawe sodat dit 
nie bekend mag wees nie.

14 En nadat jy opgekom het 
na die land Sion, en my woord 
verkondig het, sal jy inderhaas 
terugkeer, en my woord verkon-
dig onder die gemeentes van die 

bose, nie inderhaas nie, nóg in 
a toorn nóg met onenigheid.

15 En skud die a stof af van julle 
voete teen diegene wat julle nie 
ontvang nie, nie in hul teenwoor-
digheid nie, sodat julle hulle nie 
tart nie, maar in die geheim; en 
was julle voete, as ’n getuienis 
teen hulle op die dag van oordeel.

16 Kyk, dit is genoeg vir julle, 
en die wil van Hom wat julle ge-
stuur het.

17 En deur die mond van my 
dienskneg Joseph Smith, Jr., sal 
dit bekendgemaak word aan-
gaande Sidney Rigdon en Oliver 
Cowdery. Die oorblyfsel hierna. 
Dit is so. Amen.

 13 a L&V 42:42.  
gs Lui, Luiheid.

  b Matt. 25:24–30;  
L&V 82:18.

 14 a Spr. 14:29.
 15 a Matt. 10:14;  

Lk. 9:5;  
Hand. 13:51; 

   L&V 24:15; 
75:20; 84:92.

61 1 a gs Krag.
  b gs Alfa en Omega.

AFDELING 61
Openbaring gegee deur Joseph Smith die Profeet, op die oewer van die 
Missouririvier, McIlwaine se Draai, 12 Augustus 1831. Op hulle 
terugreis na Kirtland, het die Profeet en tien ouderlinge op die Mis
souririvier in kano’s gereis. Op die derde dag van die reis is vele 
gevare beleef. Ouderling William W. Phelps, in ’n dagligvisioen, 
het die vernietiger op die aangesig van die waters in mag gesien ry.
1–12, Die Here het beveel dat vele 
vernietigings op die waters sal 
plaasvind; 13–22, Die waters is 
vervloek deur Johannes, en die ver
nietiger ry op hul aangesig; 23–29, 
Sommiges het mag om die waters 
te gebied; 30–35, Ouderlinge moet 
tweetwee reis en die evangelie 
preek; 36–39, Hulle moet voorberei 

vir die koms van die Seun van die 
Mens.

Kyk, en slaan ag op die stem van 
Hom wat alle a mag het, wat van 
ewigdurendheid tot ewigdurend-
heid is, naamlik b Alfa en Omega, 
die begin en die einde.

2 Kyk, voorwaar so sê die Here 
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vir julle, o julle ouderlinge van my 
kerk, wat byeengekom het op hier-
die plek, wie se sondes julle nou 
a vergewe is, want Ek, die Here, 
vergewe sondes, en is b barmhar-
tig teenoor diegene wat hulle son-
des c bely met nederige harte;

3 Maar voorwaar Ek sê vir julle 
dat dit nie noodsaaklik is vir hier-
die hele geselskap van my ouder-
linge om vinnig op die waters te 
beweeg nie, terwyl die inwoners 
aan beide kante vergaan in on-
geloof.

4 Nietemin, Ek het dit toegelaat 
sodat julle getuienis mag lewer; 
kyk, daar is baie gevare op die 
waters, en meer veral hierna;

5 Want Ek, die Here, het in my 
toorn beveel dat vele vernieti-
gings op die waters sal plaasvind; 
ja, en veral op hierdie waters.

6 Nietemin, alle vlees is in my 
hand, en hy wat getrou is onder 
julle, sal nie vergaan deur die wa-
ters nie.

7 Daarom, dit is raadsaam dat 
my dienskneg Sidney Gilbert en 
my dienskneg a William W. Phelps 
gou begin met hul opdrag en sen-
ding.

8 Nietemin, Ek wou nie toelaat 
dat julle moes vertrek totdat julle 
a getugtig was vir al julle sondes 
nie, dat julle een mag wees, sodat 
julle nie mag vergaan in b boos-
heid nie;

9 Maar nou, voorwaar Ek sê, 

dit is noodsaaklik vir My dat 
julle moet vertrek. Daarom, laat 
my diensknegte Sidney Gilbert 
en William W. Phelps saam met 
hul vorige geselskap gaan, en laat 
hulle hul reis gou onderneem so-
dat hulle hul sending mag vervul, 
en deur geloof sal hulle oorwin.

10 En in soverre hulle getrou is, 
sal hulle bewaar word, en Ek, die 
Here, sal met hulle wees.

11 En laat die oorblyfsel dít 
neem wat noodsaaklik is vir klere.

12 Laat my dienskneg Sidney 
Gilbert dít met hom neem wat 
nie noodsaaklik is nie, soos julle 
sal ooreenkom.

13 En nou, kyk, vir julle eie a ont-
halwe het Ek aan julle ’n b gebod 
gegee aangaande hierdie dinge; 
en Ek, die Here, sal met julle re-
deneer soos met mense in die dae 
van ouds.

14 Kyk, Ek, die Here, het in die 
begin die a waters geseën; maar in 
die laaste dae, by monde van my 
dienskneg Johannes, het Ek die 
waters b vervloek.

15 Daarom, die dae sal kom dat 
geen vlees veilig sal wees op die 
waters nie.

16 En dit sal gesê word in die 
dae wat kom dat niemand in staat 
is om op te gaan na die land Sion 
op die waters nie, behalwe hy wat 
opreg van hart is.

17 En, soos Ek, die Here, in die 
begin die land a vervloek het, net 

 2 a Mosia 4:10–11.  
gs Vergewe.

  b gs Barmhartig, 
Barmhartigheid.

  c gs Bely, Belydenis.

 7 a gs Phelps, William W.
 8 a gs Kasty, Kastyding.
  b gs Boos, Boosheid.
 13 a L&V 21:6.
  b gs Gebooie van God.

 14 a Gén. 1:20.
  b Openb. 8:8–11.
 17 a Moses 4:23.
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 25 a Núm. 9:18.
 27 a gs Krag;  

Priesterskap.
 31 a Alma 37:31;  

Hel. 13:14;  
L&V 101:11.

so het Ek in die laaste dae dit ge-
seën op sy tyd, vir die gebruik 
van my heiliges, sodat hulle die 
vettigheid daarvan mag gebruik.

18 En nou gee Ek aan julle ’n 
gebod dat wat Ek aan een sê, sê 
Ek aan almal, dat julle jul broers 
vooraf sal waarsku aangaande 
hierdie waters, sodat hulle nie al 
reisende op hulle mag kom nie, 
ingeval hulle geloof faal en hulle 
gevang word in strikke;

19 Ek, die Here, het beveel, en 
die vernietiger ry op die aange-
sig daarvan, en Ek herroep nie die 
bevel nie.

20 Ek, die Here, was gister ver-
toorn op julle, maar vandag is my 
toorn afgewend.

21 Daarom, laat diegene van wie 
Ek gespreek het, wat hulle reis in-
derhaas moet onderneem—weer 
sê Ek vir julle, laat hulle hul reis 
gou onderneem.

22 En dit maak nie vir My saak 
nie, na ’n rukkie nie, indien dit 
so is dat hulle hul sending ver-
vul, of hulle op water of oor land 
gaan; laat dit wees soos dit be-
kendgemaak word aan hulle vol-
gens hulle oordele hierna.

23 En nou, aangaande my diens-
knegte, Sidney Rigdon, Joseph 
Smith, Jr., en Oliver Cowdery, 
moenie hulle weer op die waters 
laat kom nie, tensy dit op die ka-
naal is, terwyl hulle reis na hulle 
huise; of met ander woorde hulle 
sal nie weer op die waters kom om 
te reis nie, behalwe op die kanaal.

24 Kyk, Ek, die Here, het ’n weg 
bepaal vir my heiliges om te reis; 
en kyk, dit is die weg—dat nadat 
hulle die kanaal verlaat, sal hulle 
oor land reis, in soverre hulle ge-
bied word om te reis en op te gaan 
na die land Sion.

25 En hulle sal soos die kinders 
van Israel doen, en hulle tente 
a opslaan langs die pad.

26 En, kyk, hierdie gebod sal 
julle gee aan al julle broers.

27 Nietemin, aan wie a mag ge-
gee is om die waters te gebied, 
aan hom word dit gegee deur die 
Gees om al sy weë te ken;

28 Daarom, laat hom doen soos 
die Gees van die lewende God 
hom gebied, hetsy op die land of 
op die waters, so bly dit in My om 
hierna te doen.

29 En aan julle word die roete 
gegee vir die heiliges, of die weg 
vir die heiliges van die kamp van 
die Here, om te reis.

30 En verder, voorwaar Ek sê 
vir julle, my diensknegte Sidney 
Rigdon, Joseph Smith, Jr., en Oli-
ver Cowdery, sal nie hul monde 
open in die gemeentes van die 
bose nie totdat hulle in Cincin-
nati aankom;

31 En in daardie plek sal hulle 
hul stemme verhef na God teen 
daardie mense, ja, tot Hom wie 
se toorn ontvlam is teen hul boos-
heid, ’n volk wat byna a ryp is vir 
vernietiging.

32 En vandaar, laat hulle reis 
na die gemeentes van hul broers, 
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want hul arbeid word nou meer 
oorvloedig benodig onder hulle as 
onder die gemeentes van die bose.

33 En nou, betreffende die oor-
blyfsel, laat hulle reis en die 
woord a verkondig onder die ge-
meentes van die bose, in soverre 
dit gegee is;

34 En in soverre hulle dit doen, 
sal hulle hul kleding a reinig, en 
hulle sal vlekkeloos wees voor 
My.

35 En laat hulle saam reis, a twee-
twee, soos hulle goeddink, maar 
moenie dat my dienskneg Rey-
nolds Cahoon, en my dienskneg 
Samuel H. Smith, in wie Ek ’n 
welbehae het, geskei word totdat 
hulle terugkeer na hulle huise nie, 
en dit vir ’n wyse doel in My.

36 En nou, voorwaar Ek sê vir 
julle, en wat Ek aan een sê, sê 
Ek aan almal, wees blymoedig, 
klein a kindertjies; want Ek is in 
julle b midde, en Ek het julle nie 
c verlaat nie;

37 En in soverre julle julself 
verootmoedig het voor My, is 
die  seëninge van die a koninkryk 
julle s’n.

38 Omgord julle lendene en 
wees a waaksaam en ernstig, en 
sien uit na die koms van die Seun 
van die Mens, want hy kom op ’n 
uur wat julle nie verwag nie.

39 a Bid altyddeur sodat julle nie 
in die b versoeking kom nie, so-
dat julle die dag van sy koms mag 
verdra, hetsy in die lewe of die 
dood. Dit is so. Amen.

1–3, Getuienisse word in die he
mel opgeteken; 4–9, Die ouderlinge 
moet reis en preek volgens oordeel 
en soos aangewys deur die Gees.

Kyk, en slaan ag, o julle ouderlinge 

van my kerk, sê die Here julle 
God, naamlik Jesus Christus, 
julle a Voorspraak, wat die swak-
heid van die mens ken en hoe om 
hulle te b help wat c versoek word.

2 En voorwaar, my oë is op 
 33 a gs Getuig;  

Preek.
 34 a 2 Ne. 9:44;  

Jakob 2:2;  
Mosia 2:28.

 35 a gs Sendingwerk.
 36 a Joh. 13:33.

  b Matt. 18:20.
  c Jes. 41:15–17;  

1 Ne. 21:14–15.
 37 a L&V 50:35.
 38 a gs Waak, Wagte.
 39 a gs Gebed.
  b gs Versoek, 

   Versoeking.
62 1 a L&V 45:3–4.  

gs Voorspraak.
  b Hebr. 2:18;  

Alma 7:12.
  c gs Versoek, 

Versoeking.

AFDELING 62
Openbaring gegee deur Joseph Smith die Profeet, op die oewer van 
die Missouririvier te Chariton, Missouri, 13 Augustus 1831. Op 
hierdie dag het die Profeet en sy groep, wat onderweg was van In
dependence na Kirtland, verskeie ouderlinge ontmoet wat onderweg 
was na die land Sion, en, na vreugdevolle begroetinge, hierdie open
baring ontvang.
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1–6, ’n Dag van toorn sal oor die 
bose kom; 7–12, Tekens kom deur 

geloof; 13–19, Die owerspeliges van 
hart sal die geloof verloën en in die 

diegene wat nog nie opgegaan 
het na die land Sion nie; daarom 
is julle sending nog nie vervul 
nie.

3 Nietemin, julle is geseënd, 
want die a getuienis wat julle ge-
lewer het, is b opgeteken in die he-
mel vir die engele om te lees; en 
hulle verbly hulle oor julle, en 
julle c sondes is jul vergewe.

4 En nou, gaan voort met julle 
reis. Versamel julleself op die land 
a Sion; en hou ’n vergadering en 
verbly julle tesame, en offer ’n 
sakrament aan die Allerhoogste.

5 En dan mag julle terugkeer om 
getuienis te lewer, ja, en wel al-
tesame, of twee-twee, soos julle 
goeddink, dit maak nie vir My 
saak nie; maar wees net getrou, 
en a verkondig blye tydings aan 
die bewoners van die aarde, of 

onder die gemeentes van die 
bose.

6 Kyk, Ek, die Here, het julle by-
eengebring sodat die belofte ver-
vul mag word, dat die getroues 
onder julle bewaar moet word en 
hul saam verbly in die land Mis-
souri. Ek, die Here, belowe die ge-
troues en kan nie a lieg nie.

7 Ek, die Here, is gewillig, as 
enige onder julle begeer om op 
perde te ry, of op muile, of in wa-
ens, hy hierdie seëning sal ont-
vang, indien hy dit van die hand 
van die Here ontvang, met ’n 
a dankbare hart in alle dinge.

8 Hierdie dinge berus by julle 
om te doen volgens oordeel en 
aanwysings van die Gees.

9 Kyk, die a koninkryk is julle 
s’n. En kyk, en sien, Ek is altyd 
b met die getroues. Dit is so. Amen.

 3 a Lk. 12:8–9.  
gs Getuienis.

  b gs Boek van die Lewe.
  c L&V 84:61.

 4 a L&V 57:1–2.
 5 a gs Sendingwerk.
 6 a Ether 3:12.
 7 a gs Dank, Dankbaar, 

Danksegging.
 9 a L&V 61:37.
  b Matt. 28:20.

AFDELING 63
Openbaring gegee deur Joseph Smith die Profeet, te Kirtland, Ohio, 
30 Augustus 1831. Die Profeet, Sidney Rigdon, en Oliver Cowdery 
het op 27 Augustus in Kirtland aangekom van hulle besoek aan Mis
souri. Joseph Smith se geskiedenis beskryf hierdie openbaring: “In 
hierdie kinderdae van die kerk was daar ’n groot gretigheid om die 
woord van die Here te bekom oor elke onderwerp wat op enige wyse 
ons heil aanraak; en aangesien die land Sion nou die belangrikste 
stoflike doelwit was, het ek by die Here navraag gedoen oor verdere 
inligting oor die versameling van die Heiliges, en die aankoop van 
die grond, en ander sake.”
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poel van vuur gewerp word; 20, Die 
getroues sal ’n erfenis ontvang op 
die verheerlikte aarde; 21, ’n Volle 
verslag van die gebeure op die Berg 
van Transfigurasie is nog nie ge
openbaar nie; 22–23, Die gehoorsa
mes ontvang die verborgenhede van 
die koninkryk; 24–31, Erfenisse in 
Sion moet gekoop word; 32–35, Die 
Here verorden oorloë, en die bose 
dood die bose; 36–48, Die Heiliges 
moet versamel in Sion en moet geld 
voorsien om dit op te bou; 49–54, 
Seëninge word verseker vir die ge
troues tydens die Tweede Koms, in 
die Opstanding, en gedurende die 
Millennium; 55–58, Dit is ’n dag 
van waarskuwing; 59–66, Die Here 
se Naam word ydellik gebruik deur 
diegene wat dit gebruik sonder ge
sag.

Slaan ag, o julle mense, en open 
julle harte en neig die oor van 
veraf; en luister, julle wat julle-
self die volk van die Here noem, 
en hoor die woord van die Here 
en sy wil aangaande julle.

2 Ja, voorwaar, Ek sê, hoor die 
woord van Hom wie se toorn ont-
vlam is teen die bose en a rebelses;

3 Wat wil neem wie ook al hy 
wil a neem, en hulle bewaar in die 
lewe wie hy wil bewaar;

4 Wat opbou volgens sy eie wil 
en behae; en vernietig wanneer 
Hy wil, en in staat is om die siel 
neer te werp in die hel.

5 Kyk, Ek, die Here, uiter my 
stem, en dit sal gehoorsaam word.

6 Daarom, voorwaar sê Ek, laat 
die bose kennis neem, en laat die 
rebelses vrees en bewe; en laat die 
ongelowiges hulle lippe toehou, 
want die a dag van toorn sal oor 
hulle kom soos ’n b warrelwind, en 
alle vlees sal c weet dat Ek God is.

7 En hy wat soek na tekens sal 
a tekens sien, maar nie tot heil nie.

8 Voorwaar, Ek sê vir julle, daar 
is diegene onder julle wat tekens 
soek, en daar was diesulkes selfs 
vanaf die begin.

9 Maar, kyk, geloof kom nie 
deur tekens nie, maar tekens volg 
diegene wat glo.

10 Ja, tekens kom deur a geloof, 
nie deur die wil van mense nie, 
nóg soos hulle wil, maar deur die 
wil van God.

11 Ja, tekens kom deur geloof, 
tot magtige werke, want sonder 
a geloof kan geen mens die Here 
behaag nie; en in diegene wat 
God vertoorn, het Hy nie ’n wel-
behae nie; daarom, aan diesul-
kes toon hy geen tekens nie, net 
in b toorn tot hulle c veroordeling.

12 Daarom, Ek die Here, het 
nie ’n welbehae in diegene onder 
julle wat gesoek het na tekens en 
wonders vir geloof, en nie tot die 
voordeel van mense tot my heer-
likheid nie.

13 Nietemin, Ek gee gebooie, 
en vele het weggedraai van my 

63 2 a gs Rebellie.
 3 a gs Dood, Fisiese.
 6 a gs Geregtigheid;  

Tweede Koms van 
Jesus Christus.

  b Jer. 30:23.
  c Jes. 49:26.
 7 a L&V 46:9.  

gs Teken.
 10 a Moro. 7:37.  

gs Geloof, Glo.
 11 a Hebr. 11:6.
  b L&V 35:11.
  c L&V 88:65.
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gebooie en het hulle nie onder-
hou nie.

14 Daar was onder julle a egbre-
kers en egbreeksters; sommige van 
wie weggedraai het van julle, en 
andere bly onder julle wat hierna 
openbaar gemaak sal word.

15 Laat diesulkes oppas en spoe-
dig bekeer, sodat oordeel nie oor 
hulle kom soos ’n strik nie, en 
hulle dwaasheid openbaar ge-
maak sal word, en hulle werke sal 
hulle volg in die oë van die volk.

16 En voorwaar Ek sê vir julle, 
soos Ek voorheen gesê het, hy wat 
na ’n vrou a kyk om haar te b be-
geer, of indien enigeen c egbreuk 
sal pleeg in hul harte, sal hulle nie 
die Gees hê nie, maar sal die ge-
loof verloën en sal vrees.

17 Daarom, Ek, die Here, het 
gesê dat die a bevreesdes, en die 
ongelowiges, en alle b leuenaars, 
en wie ook al wat ’n leuen lief-
het en c lieg, en die hoereerder, en 
die towenaar, sal hulle deel hê in 
daardie d poel wat brand met vuur 
en swael, wat die e tweede dood is.

18 Voorwaar Ek sê, dat hulle nie 
deel sal hê in die a eerste opstan-
ding nie.

19 En nou kyk, Ek die Here, sê 
vir julle dat julle nie a geregverdig 

is nie, want hierdie dinge is on-
der julle.

20 Nietemin, hy wat a volhard in 
geloof en my wil doen, hy sal oor-
win, en sal ’n b erfenis ontvang op 
die aarde wanneer die dag van 
transfigurasie sal kom;

21 Wanneer die a aarde b verheer-
lik sal word, ja volgens die voor-
beeld wat aan my apostels getoon 
is op die c berg; van welke verslag 
julle nog nie die volheid ontvang 
het nie.

22 En nou, voorwaar Ek sê vir 
julle, dat soos Ek gesê het dat Ek 
my wil aan julle sou bekendmaak, 
kyk Ek sal dit aan julle bekend-
maak, nie by wyse van gebod nie, 
want daar is vele wat nie my ge-
booie onderhou nie.

23 Maar aan hom wat my ge-
booie onderhou, sal Ek die a ver-
borgenhede van my koninkryk 
gee, en dit sal in hom ’n fontein 
wees van b lewende water, wat c op-
spring tot die ewigdurende lewe.

24 En nou, kyk, dit is die wil van 
die Here jou God aangaande sy 
heiliges, dat hulle hulself byeen 
moet versamel in die land Sion, 
nie in haas nie, sodat daar nie ver-
warring mag wees nie, wat pesti-
lensie bring.

 14 a L&V 42:24–25.
 16 a Matt. 5:27–28;  

L&V 42:23–26.
  b gs Begeerte, Groot;  

Wellus, Wellustigheid.
  c gs Egbreuk.
 17 a Openb. 21:8.
  b gs Lieg.
  c Openb. 22:15;  

L&V 76:103.
  d Openb. 19:20;  

2 Ne. 9:8–19, 26; 28:23;  
Jakob 6:10;  
Alma 12:16–18;  
L&V 76:36.  
gs Hel.

  e gs Dood, Geestelike.
 18 a Openb. 20:6.
 19 a gs Regverdigmaking, 

Regverdig.
 20 a L&V 101:35.
  b Matt. 5:5;  

L&V 59:2; 88:25–26.
 21 a gs Aarde—Finale 

toestand van die aarde.
  b gs Wêreld—Einde 

van die wêreld.
  c Matt. 17:1–3.
 23 a Alma 12:9–11;  

L&V 42:61; 84:19; 
107:18–19.

  b gs Lewende Water.
  c Joh. 4:14.
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25 Kyk, die land a Sion—Ek, die 
Here, hou dit in my eie hand;

26 Nietemin, Ek, die Here, gee 
aan die a Keiser dié dinge wat die 
Keiser s’n is.

27 Daarom, Ek die Here, wil dat 
julle die grond moet koop, sodat 
julle voordeel mag hê oor die wê-
reld, sodat julle reg mag hê tot die 
wêreld, sodat hulle nie opgeroer 
mag word tot woede nie.

28 Want a Satan plaas dit in hulle 
harte tot woede teen julle, en tot 
die vergieting van bloed.

29 Daarom, die land Sion sal nie 
bekom word nie, behalwe deur 
aankoop of deur bloed, anders is 
daar geen erfenis vir julle nie.

30 En indien deur aankoop, kyk 
julle is geseënd.

31 En indien deur bloed, aange-
sien julle verbied is om bloed te 
vergiet, sien, julle vyande is op 
julle, en julle sal gegésel word 
van stad tot stad, en van sinagoge 
tot sinagoge, en slegs ’n paar sal 
staan om ’n erfenis te ontvang.

32 Ek, die Here, is vertoorn op 
die bose; Ek weerhou my Gees 
van die bewoners van die aarde.

33 Ek het gesweer in my toorn, 
en a oorloë verorden op die aange-
sig van die aarde, en die bose sal 
die bose doodmaak, en vrees sal 
oor elkeen kom.

34 En ook die a heiliges sal nou-

liks ontsnap; nietemin, Ek, die 
Here, is met hulle, en sal b neer-
daal in die hemel van die teen-
woordigheid van my Vader en 
die c bose verteer met onblusbare 
d vuur.

35 En kyk, dit is nog nie, maar 
weldra.

36 Daarom, siende dat Ek, die 
Here, hierdie dinge verorden het 
op die aangesig van die aarde, wil 
Ek dat my heiliges versamel word 
op die land Sion.

37 En dat elkeen a regverdigheid 
in sy hande sal neem en getrou-
heid om sy lendene, en ’n waar-
skuwende b stem verhef tot die 
bewoners van die aarde; en ver-
klaar beide deur woord en deur 
vlug dat c verlatenheid op die bose 
sal neerkom.

38 Daarom, laat my dissipels in 
Kirtland hulle stoflike sake reël, 
wat op hierdie plaas woon.

39 Laat my dienskneg Titus Bil-
lings, wat in beheer is daarvan, 
hierdie grond verkoop, sodat hy 
voorbereid mag wees in die ko-
mende lente om sy reis te on-
derneem na die land Sion, met 
diegene wat op die aangesig daar-
van woon, behalwe diegene wat 
Ek sal bewaar vir Myself, wat nie 
sal gaan tot Ek hulle gebied nie.

40 En laat alle geld wat gespaar 
kan word, dit maak nie vir My 

 25 a gs Sion.
 26 a Lk. 20:25;  

L&V 58:21–23.  
gs Regering.

 28 a gs Duiwel.
 33 a gs Oorlog.
 34 a gs Heilige.

  b gs Tweede Koms 
van Jesus Christus.

  c Matt. 3:12;  
2 Ne. 26:6;  
L&V 45:57; 64:24; 
101:23–25, 66.  
gs Boos, Boosheid.

  d gs Vuur.
 37 a gs Regverdigheid, 

Regverdig.
  b L&V 1:4.
  c Jes. 47:11.
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saak of dit min of veel is nie, ge-
stuur word na die land Sion, aan 
hulle wat Ek aangestel het om te 
ontvang.

41 Kyk, Ek die Here, sal aan my 
dienskneg Joseph Smith, Jr., mag 
gee sodat hy in staat sal wees om 
deur die Gees diegene te a onder-
skei wat sal opgaan na die land 
Sion, en diegene van my dissipels 
wat sal agterbly.

42 Laat my dienskneg Newel K. 
Whitney sy winkel behou, of met 
ander woorde, die winkel, vir nog 
’n kort tydjie.

43 Nietemin, laat hom al die 
geld deel wat hy kan deel, om op-
gestuur te word na die land Sion.

44 Kyk, hierdie dinge is in sy eie 
hande, laat hom volgens wysheid 
handel.

45 Voorwaar, Ek sê, laat hom ge-
ordineer word as agent vir die dis-
sipels wat sal agterbly, en laat hom 
geordineer word tot hierdie mag.

46 En nou, besoek spoedig die 
kerke, en verduidelik hierdie 
dinge aan hulle, saam met my 
dienskneg Oliver Cowdery. Kyk, 
dit is my wil, verkryging van geld 
soos Ek aangedui het.

47 Hy wat a getrou is en volhard, 
sal die wêreld oorwin.

48 Hy wat skatte opstuur na die 
land Sion sal ’n a erfenis ontvang 

in hierdie wêreld, en sy werke sal 
hom volg, en ook ’n beloning in 
die toekomende wêreld.

49 Ja, en geseënd is die dode 
wat in die Here a sterwe, van nou 
af, wanneer die Here sal kom, en 
ou dinge sal b verbygaan, en alle 
dinge sal nuut word, hulle sal c op-
staan uit die dood en sal nie ag-
terna d sterwe nie, en sal ’n erfenis 
ontvang voor die Here, in die hei-
lige stad.

50 En hy wat lewe wanneer die 
Here sal kom, en die geloof behou 
het, a geseënd is hy; nietemin, dit 
is aan hom gegee om te b sterf op 
die leeftyd van die mens.

51 Daarom, kinders a sal b groot-
word totdat hulle oud word; ou 
mense sal sterwe; maar hulle sal 
nie slaap in die stof nie, maar 
hulle sal c verander word binne 
’n oogwink.

52 Daarom, om hierdie rede het 
die apostels aan die wêreld die 
opstanding van die dode gepreek.

53 Hierdie dinge is die dinge 
waarna julle moet soek; en spre-
kende volgens die wyse van die 
Here, hulle is nou a op hande, en 
in ’n toekomstige tyd, naamlik 
op die dag van die koms van die 
Seun van die Mens.

54 En tot daardie uur sal daar 
dwase a maagde wees onder die 

 41 a gs Onderskeiding, 
Gawe van.

 47 a Mosia 2:41;  
L&V 6:13.

 48 a L&V 101:18.
 49 a Openb. 14:13;  

L&V 42:44–47.
  b 2 Kor. 5:17.
  c gs Opstanding.

  d Openb. 21:4;  
Alma 11:45;  
L&V 88:116.  
gs Onsterflik, 
Onsterflikheid.

 50 a gs Seën, Geseënd, 
Seëning.

  b gs Dood, Fisiese.
 51 a gs Millennium.

  b Jes. 65:20–22;  
L&V 45:58; 101:29–31.

  c 1 Kor. 15:51–52;  
L&V 43:32.

 53 a L&V 35:15.
 54 a Matt. 25:1–13;  

L&V 45:56–59.
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verstandiges; en op daardie uur 
kom ’n volkome skeiding van 
die regverdiges en die bose; en 
op daardie dag sal Ek my engele 
b stuur om die bose uit te pluk en 
in die onblusbare vuur te werp.

55 En nou kyk, voorwaar Ek sê 
vir julle, Ek, die Here, skep nie 
welbehae in my dienskneg a Sid-
ney Rigdon nie; hy het homself 
b verhef in sy hart, en nie raad aan-
vaar nie, maar die Gees gegrief.

56 Daarom, sy a geskrif is nie 
aanvaarbaar vir die Here nie, en 
hy sal ’n ander maak; en indien 
die Here dit nie ontvang nie, kyk, 
hy staan nie langer in die amp 
waarin Ek hom aangestel het nie.

57 En verder, voorwaar Ek sê vir 
julle, a diegene wat in hulle harte 
begeer, in sagmoedigheid, om 
sondaars te b waarsku tot beke-
ring, laat hulle geordineer word 
tot hierdie mag.

58 Want dit is ’n dag van waar-
skuwing, en nie ’n dag van veel 
woorde nie. Want Ek die Here, 
laat My nie bespot in die laaste 
dae nie.

59 Kyk, Ek is van bo, en my mag 
lê benede. Ek is oor alles, en in al-
les, en deur alles, en a ondersoek 
alle dinge, en die dag kom dat 
alle dinge onderworpe sal wees 
aan My.

60 Kyk, Ek is a Alfa en Omega, 
naamlik Jesus Christus.

61 Daarom, laat alle mense op-
pas hoe hulle my a Naam op hulle 
lippe neem—

62 Want kyk, voorwaar Ek sê, 
dat daar vele is wat onder hier-
die veroordeling is, wat die Naam 
van die Here gebruik, en dit ydel-
lik gebruik, sonder om gesag te 
hê.

63 Daarom, laat die kerk bekeer 
van hulle sondes, en Ek, die Here, 
sal hulle eien; anders sal hulle af-
gesny word.

64 Onthou dat dit wat van bo 
kom is a heilig, en moet met om-
sigtigheid b gespreek word, en 
deur beteueling deur die Gees; 
en hierin is daar geen veroorde-
ling nie, en julle ontvang die Gees 
c deur gebed; daarom, daarsonder 
bly daar veroordeling.

65 Laat my diensknegte, Joseph 
Smith, Jr., en Sidney Rigdon, vir 
hulle ’n tuiste soek, soos hulle ge-
leer word deur a gebed deur die 
Gees.

66 Hierdie dinge bly om oor-
win te word deur geduld, so-
dat dié ’n meer oortreffende en 
ewige a gewig van b heerlikheid 
mag ontvang, anders, ’n groter 
veroordeling. Amen.

 54 b Mosia 16:2.
 55 a gs Rigdon, Sidney.
  b gs Hoogmoed.
 56 a L&V 58:50.
 57 a L&V 4:3–6.
  b L&V 18:14–15.  

gs Sendingwerk;  

Waarsku, 
Waarskuwing.

 59 a 1 Kor. 2:10.
 60 a gs Alfa en Omega.
 61 a gs Oneerbiedigheid.
 64 a gs Heilig.
  b gs Eerbied.

  c L&V 42:14.
 65 a gs Gebed.
 66 a 2 Kor. 4:17.
  b Rom. 8:18;  

L&V 58:4; 136:31.
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1–11, Die Heiliges word gebied om 
mekaar te vergewe, sodat die groter 
sonde nie in hulle bly nie; 12–22, 
Die onbekeerdes moet voor die Kerk 
gebring word; 23–25, Hy wat tien
des betaal, sal nie verbrand word by 
die koms van die Here nie; 26–32, 
Die Heiliges word gewaarsku teen 
skuld; 33–36, Die rebelses sal af
gesny word van Sion; 37–40, Die 
Kerk sal die nasies oordeel; 41–43, 
Sion sal floreer.

Kyk, so sê die Here julle God vir 
julle, o julle ouderlinge van my 
kerk, slaan ag julle en hoor, en 
ontvang my wil aangaande julle.

2 Want voorwaar Ek sê vir julle, 
Ek wil dat julle die wêreld sal 
a oorwin; daarom sal Ek b ontfer-
ming hê oor julle.

3 Daar is diegene onder julle wat 
gesondig het; maar voorwaar Ek 
sê, vir hierdie een keer, vir my eie 
a heerlikheid en vir die heil van 
siele, het Ek julle jul sondes b ver-
gewe.

4 Ek sal barmhartig wees teen-
oor julle, want Ek het aan julle die 
koninkryk gegee.

5 En die a sleutels van die ver-
borgenhede van die koninkryk 
sal nie van my dienskneg Joseph 
Smith, Jr., geneem word deur die 
wyse wat Ek aangestel het terwyl 
hy lewe nie, in soverre hy my b or-
dinansies gehoorsaam.

6 Daar is diegene wat geleent-
heid teen hom gesoek het sonder 
oorsaak;

7 Nietemin, hy het gesondig; 
maar voorwaar Ek sê vir julle, Ek, 
die Here, a vergewe sondes van 
diegene wat hulle sondes voor 
My b bely en vergifnis vra, wat 
nie gesondig het tot die c dood nie.

8 My dissipels, in dae van ouds, 
het a rede teen mekaar gesoek en 
mekaar nie vergewe in hulle harte 
nie; en vanweë hierdie kwaad is 
hulle verdruk en swaar b gekasty.

9 Daarom, Ek sê vir julle, dat 
julle mekaar behoort te a vergewe; 
want hy wat nie sy broer sy oor-

64 2 a 1 Joh. 5:4.
  b gs Medelye.
 3 a Moses 1:39.
  b Jes. 43:25.
 5 a L&V 28:7; 84:19.  

gs Sleutels van die 

   Priesterskap.
  b gs Ordinansies.
 7 a gs Vergewe;  

Vergifnis van Sondes.
  b Núm. 5:6–7;  

L&V 19:20; 58:43.  

gs Bely, Belydenis.
  c L&V 76:31–37.
 8 a gs Twis.
  b gs Kasty, Kastyding.
 9 a Mark. 11:25–26;  

L&V 82:1.

AFDELING 64
Openbaring gegee deur Joseph Smith die Profeet aan die ouderlinge 
van die Kerk te Kirtland, Ohio, 11 September 1831. Die Profeet was 
besig om voor te berei om na Hiram, Ohio te trek om sy werk aan die 
vertaling van die Bybel voort te sit, wat tersyde gestel is terwyl hy 
in Missouri was. ’n Groep broers wat gebied is om te reis na Sion 
(Missouri) was ywerig besig om voorbereidings te tref om in Okto
ber te vertrek. Op hierdie besige tydstip is die openbaring ontvang.
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tredings b vergewe nie, staan ver-
oordeel voor die Here; want daar 
bly in hom die groter sonde.

10 Ek, die Here, sal a vergewe 
wie Ek wil vergewe, maar van 
julle word dit vereis dat julle alle 
mense sal b vergewe.

11 En julle behoort in julle harte 
te sê—laat God a oordeel tussen 
my en jou, en jou beloon volgens 
jou b dade.

12 En hy wat nie bekeer van sy 
sondes nie, en hulle nie bely nie, 
sal julle voor die a kerk bring, en 
met hom doen soos die skriftuur 
aan julle aandui, hetsy deur ge-
bod of deur openbaring.

13 En dit sal julle doen sodat 
God verheerlik mag word—nie 
omdat julle nie vergewe nie, om-
dat julle nie ontferming het nie, 
maar sodat julle geregverdig mag 
word in die oë van die wet, sodat 
julle nie teen Hom wat julle wet-
gewer is, sondig nie—

14 Voorwaar Ek sê, om hierdie 
rede sal julle hierdie dinge doen.

15 Kyk, Ek, die Here, was ver-
toornd op hom wat my dienskneg 
Ezra Booth was, en ook my diens-
kneg Isaac Morley, want hulle het 
nie die wet onderhou nie, nóg die 
gebod;

16 Hulle het die kwade gesoek 
in hulle harte, en Ek, die Here, 
het my Gees weerhou. Hulle 
het daardie dinge waarin daar 
geen kwaad was nie as kwaad 

a veroordeel; nietemin, Ek het my 
dienskneg Isaac Morley vergewe.

17 En ook my dienskneg 
a Edward Partridge, kyk, hy het 
gesondig, en b Satan soek om sy 
siel te vernietig; maar wanneer 
hierdie dinge bekend gemaak 
word aan hulle, en hulle bekeer 
van die kwade, dan sal hulle ver-
gewe word.

18 En nou, voorwaar, Ek sê dit 
is raadsaam in My dat my diens-
kneg Sidney Gilbert, na ’n paar 
weke, sal terugkeer na sy sake, en 
tot sy agentskap in die land Sion;

19 En dit wat hy gesien en ge-
hoor het, mag bekendgemaak 
word aan my dissipels, sodat 
hulle nie vergaan nie. En om hier-
die rede het Ek hierdie dinge ge-
spreek.

20 En verder, Ek sê vir julle, so-
dat my dienskneg Isaac Morley 
nie a versoek mag word bo dit wat 
hy in staat is om te verdra nie, en 
julle raadgee tot julle nadeel, het 
Ek ’n gebod gegee dat sy plaas 
verkoop moet word.

21 Ek wil nie dat my dienskneg 
Frederick G. Williams sy plaas 
moet verkoop nie, want, Ek, die 
Here, wil ’n vesting behou in die 
land Kirtland, vir ’n tydperk van 
vyf jaar, waarin Ek nie die god-
delose sal omvergooi nie, sodat 
Ek daardeur sommiges mag red.

22 En na daardie dag, sal Ek, die 
Here, niemand a skuldig ag wat 

 9 b Matt. 6:14–15;  
Efés. 4:32.

 10 a Ex. 33:19;  
Alma 39:6;  
L&V 56:14.

  b Mosia 26:29–31.
 11 a 1 Sam. 24:12.
  b 2 Tim. 4:14.
 12 a L&V 42:80–93.
 16 a 2 Ne. 15:20;  

L&V 121:16.
 17 a gs Partridge, Edward.
  b gs Duiwel.
 20 a gs Versoek, Versoeking.
 22 a gs Skuld.
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met ’n ope hart opgaan na die land 
Sion; want Ek, die Here, vereis die 
b harte van die kinders van mense.

23 Kyk, nou word dit a vandag 
genoem tot die b koms van die 
Seun van die Mens, en voorwaar 
dit is ’n dag van c opoffering, en 
’n dag vir die tiendeheffing van 
my volk; want hy wat ’n d tiende 
gee, sal nie e verbrand word by sy 
koms nie.

24 Want na vandag kom die 
a verbranding—dit is, sprekende 
volgens die wyse van die Here—
want voorwaar Ek sê, môre sal 
al die b hoogmoediges en diegene 
wat boosheid pleeg soos stoppels 
wees; en Ek sal hulle verbrand, 
want Ek is die Here van die Leër-
skare; en Ek wil niemand spaar 
wat in c Babilon bly nie.

25 Daarom, as julle My glo, sal 
julle arbei terwyl dit vandag ge-
noem word.

26 En dit is nie raadsaam dat my 
diensknegte a Newel K. Whitney 
en Sidney Gilbert hulle b winkel 
en hul besittings hier moet ver-
koop nie; want dit is nie wysheid 
nie tot die res van die kerk, wat 
in hierdie plek bly, sal opgaan na 
die land Sion.

27 Kyk, dit word gesê in my 
wette, of verbied, om in die a skuld 
te raak by julle vyande;

28 Maar kyk, dit word nie op 
enige tydstip gesê dat die Here 
nie sal neem wanneer hy wil, en 
betaal soos Hy goeddink nie.

29 Daarom, aangesien julle 
agente is, is julle in diens van die 
Here; en wat julle ook al doen vol-
gens die wil van die Here, is die 
Here se saak.

30 En hy het julle aangestel om 
te voorsien vir sy heiliges in hier-
die laaste dae, sodat hulle ’n a erfe-
nis mag ontvang in die land Sion.

31 En kyk, Ek, die Here, verklaar 
aan julle, en my a woorde is seker 
en sal nie b faal nie, dat hulle dit 
sal verkry.

32 Maar alle dinge moet geskied 
op hulle tyd.

33 Daarom, moenie a moeg word 
om goed te doen nie, want julle lê 
die fondament van ’n groot werk. 
En vanuit klein b dingetjies gaan 
dit wat groot is voort.

34 Kyk, die Here a vereis die 
b hart en ’n gewillige verstand; en 
die gewilliges en c gehoorsames 
sal die goeie van die land Sion eet 
in hierdie laaste dae.

 22 b Ex. 35:5;  
L&V 59:15; 64:34.

 23 a L&V 45:6; 64:24–25.
  b gs Tweede Koms 

van Jesus Christus.
  c gs Opoffer.
  d Mal. 3:10–11.  

gs Tiende, Tiendes.
  e Mal. 4:1;  

3 Ne. 25:1;  
JS—G 1:37.

 24 a Jes. 66:15–16.  
gs Aarde—Reiniging 

van die aarde;  
Wêreld—Einde 
van die wêreld.

  b Mal. 3:15;  
2 Ne. 12:12; 23:11.  
gs Hoogmoed.

  c L&V 1:16.  
gs Babel, Babilon.

 26 a gs Whitney, Newel K.
  b L&V 57:8.
 27 a gs Skuld.
 30 a L&V 63:48.
 31 a Mark. 13:31;  

2 Ne. 31:15;  
L&V 1:37–38.

  b L&V 76:3.
 33 a Gal. 6:9.
  b L&V 123:16.
 34 a Miga 6:8.
  b Deut. 32:46;  

Jos. 22:5;  
Morm. 9:27.  
gs Hart.

  c Jes. 1:19.  
gs Gehoorsaam, 
Gehoorsaamheid.
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1–2, Die sleutels van die koninkryk 
van God word aan die mens toever
trou op die aarde en die saak van die 
evangelie sal oorwin; 3–6, Die mil
lenniaanse koninkryk van die hemel 
sal kom en aansluit by die konink
ryk van God op die aarde.

Slaan ag, en sien, ’n stem soos 

van een afgestuur van omhoog, 
wat magtig en kragtig is, wie se 
uitgang na die eindes van die 
aarde is, ja, wie se stem tot mense 
is—a Berei julle die weg van die 
Here voor, maak sy paaie reguit.

2 Die a sleutels van die b konink-
ryk van God word toevertrou aan 
die mens op die aarde, en vandaar 

35 En die a rebelses sal b afgesny 
word vanuit die land Sion, en sal 
weggestuur word, en sal nie die 
land beërwe nie.

36 Want, voorwaar, Ek sê dat die 
rebelses nie van die bloed van a Ef-
raim is nie, daarom sal hulle uit-
gepluk word.

37 Kyk, Ek, die Here, het my 
kerk gemaak in hierdie laaste dae 
soos ’n regter, sittende op ’n heu-
wel, of in ’n hoë plek, om die na-
sies te oordeel.

38 Want dit sal gebeur dat die 
inwoners van Sion alle dinge sal 
a oordeel betreffende Sion.

39 En leuenaars en huigelaars 
sal deur hulle bewys word, en 
hulle wat nie a apostels en pro-
fete is nie sal bekend wees.

40 En selfs die a biskop, wat ’n 
b regter is, en sy raadgewers, in-
dien hulle nie getrou is in hul 
c rentmeesterskappe nie, sal ver-
oordeel word, en d ander sal in 
hulle plek geplant word.

41 Want, kyk, Ek sê vir julle dat 
a Sion sal floreer, en die b heerlik-
heid van die Here sal oor haar 
wees;

42 En sy sal ’n a vaandel wees vir 
die volk, en daar sal na haar kom 
vanuit elke nasie onder die he-
mel.

43 En die dag sal kom wanneer 
die nasies van die aarde sal a bewe 
vanweë haar, en sal vrees vanweë 
haar verskriklikes. Die Here het 
dit gespreek. Amen.

 35 a gs Rebellie.
  b L&V 41:5; 50:8–9; 56:3.  

gs Ekskommunikeer.
 36 a Deut. 33:16–17.
 38 a Jes. 2:3–4; L&V 133:21.
 39 a Openb. 2:2.  

gs Apostel.
 40 a gs Biskop.
  b L&V 58:17; 107:72–74.

  c gs Rentmeester, 
Rentmeesterskap.

  d L&V 107:99–100.
 41 a gs Sion.
  b L&V 45:67; 84:4–5; 

97:15–20.  
gs Heerlikheid.

 42 a gs Vaandel.
 43 a Jes. 60:14; 

   L&V 97:19–20.
65 1 a Jes. 40:3;  

Matt. 3:3;  
Joh. 1:23.

 2 a Matt. 16:19;  
L&V 42:69.  
gs Sleutels van die 
Priesterskap.

  b L&V 90:1–5.

AFDELING 65
Openbaring oor gebed gegee deur Joseph Smith die Profeet, te Hiram, 
Ohio, 30 Oktober 1831.
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1–4, Die ewigdurende verbond is 
die volheid van die evangelie; 5–8, 
Ouderlinge moet preek, getuig en 
met die mense redeneer; 9–13, Ge
troue geestelike bediening verseker 
’n erfenis van die ewige lewe.

Kyk, so sê die Here vir my diens-
kneg William  E. McLellin—Ge-

seënd is jy, in soverre jy weggedraai 
het van jou ongeregtighede, en my 
waarhede ontvang het, sê die Here 
jou Verlosser, die Saligmaker van 
die wêreld, en wel van soveel as 
wat in my Naam a glo.

2 Voorwaar Ek sê vir jou, ge-
seënd is jy omdat jy my a ewig-
durende verbond ontvang het, 

sal die evangelie voortrol tot die 
eindes van die aarde, net soos die 
c klip wat uit die berg gesny was 
sonder hande sal voortrol totdat 
dit die hele aarde d gevul het.

3 Ja, ’n stem wat roep—Berei 
julle die weg van die Here, berei 
julle die a maaltyd van die Lam, 
maak gereed vir die b Bruidegom.

4 Bid tot die Here, roep sy hei-
lige Naam aan, maak sy wonder-
like werke bekend onder die volk.

5 Roep die Here aan, sodat sy 
koninkryk mag uitgaan op die 
aarde, sodat die inwoners daar-
van dit mag ontvang, en voorbe-

reid wees vir die dae wat kom, 
waarin die Seun van die Mens sal 
a neerdaal in die hemel, b geklee 
in die helderheid van sy c heer-
likheid, om die d koninkryk van 
God te ontmoet wat opgerig is op 
die aarde.

6 Daarom mag die a koninkryk 
van God uitgaan sodat die b ko-
ninkryk van die hemel mag kom, 
sodat U, o God, verheerlik mag 
word in die hemel soos op die 
aarde, sodat u vyande oorwin 
mag word, want aan c U behoort 
die eer, krag en heerlikheid, vir 
ewig en ewig. Amen.

 2 c Dan. 2:34–45.
  d Ps. 72:19.  

gs Daniël—Die boek 
van Daniël;  
Laaste Dae.

 3 a Matt. 22:1–14;  
Openb. 19:9;  
L&V 58:11.

  b gs Bruidegom.
 5 a Matt. 24:30.
  b Ps. 93:1.
  c gs Heerlikheid.
  d Dan. 2:44.
 6 a gs Koninkryk van 
   God of Koninkryk 

van die Hemel.

  b Openb. 11:15.
  c 1 Kron. 29:11;  

Matt. 6:13.
66 1 a Joh. 1:12.  

gs Geloof, Glo.
 2 a gs Nuwe en 

Ewigdurende 
Verbond.

AFDELING 66
Openbaring gegee deur Joseph Smith die Profeet, te Hiram, Ohio, 
29 Oktober 1831. William E. McLellin het by die Here in die ge
heim gepleit om deur die Profeet die antwoord op vyf vrae bekend 
te maak wat nie aan Joseph Smith bekend was nie. Op McLellin se 
versoek het die Profeet by die Here navraag gedoen en hierdie open
baring ontvang.
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naamlik die volheid van my evan-
gelie, uitgestuur aan die kinders 
van mense, sodat hulle b lewe mag 
hê en deelgenote gemaak word 
van die heerlikhede wat in die 
laaste dae geopenbaar sal word, 
soos dit geskryf is deur die profete 
en apostels in die dae van ouds.

3 Voorwaar Ek sê vir jou, my 
dienskneg William, dat jy skoon 
is, maar nie alles nie; bekeer, 
daarom, van daardie dinge wat 
nie welbehaaglik in my oë is nie, 
sê die Here, want die Here sal 
hulle aan jou a toon.

4 En nou, voorwaar, Ek die 
Here, sal aan jou toon wat Ek wil 
aangaande jou, of wat my wil is 
aangaande jou.

5 Kyk, voorwaar Ek sê vir jou, 
dat dit my wil is dat jy my evan-
gelie sal a verkondig van gebied 
tot gebied, en van stad tot stad, 
ja, in daardie streke rondomheen 
waar dit nie verkondig is nie.

6 Vertoef nie vele dae op hierdie 
plek nie; gaan nie nou op na die 
land Sion nie; maar in soverre jy 
kan stuur, stuur; andersins, dink 
nie aan jou besittings nie.

7 a Gaan na die oostelike gebiede, 
lewer b getuienis in elke plek, aan 
elke volk en in hul sinagoges, re-
denerend met die volk.

8 Laat my dienskneg Samuel H. 
Smith saam met jou gaan, en ver-
laat hom nie, en gee hom jou in-
struksies; en hy wat getrou is, sal 
a sterk gemaak word in elke plek; 
en Ek, die Here, sal saam met jou 
gaan.

9 Lê jou a hande op die siekes, 
en hulle sal b herstel. Moenie te-
rugkeer totdat Ek, die Here, jou 
sal stuur nie. Wees geduldig in 
verdrukking. c Vra, en jy sal ont-
vang, klop, en dit sal vir jou oop-
gemaak word.

10 Soek nie daarna om belas te 
wees nie. Versaak alle ongeregtig-
heid. Pleeg nie a egbreuk nie—’n 
versoeking waarmee jy gepla 
was.

11 a Gehoorsaam hierdie woorde, 
want hulle is waar en getrou; en 
jy moet jou amp verheerlik en 
stoot vele mense na b Sion met c ge-
sange van ewigdurende vreugde 
op hulle hoofde.

12 a Volhard in hierdie dinge tot 
die einde, en jy sal ’n b kroon van 
die ewige lewe ontvang aan die 
regterhand van my Vader, wat vol 
genade en waarheid is.

13 Voorwaar, so sê die Here jou 
a God, jou Verlosser, naamlik  Jesus 
Christus. Amen.

 2 b Joh. 10:10;  
3 Ne. 5:13.

 3 a Jakob 4:7;  
Ether 12:27.

 5 a Mark. 16:15.
 7 a L&V 75:6.
  b gs Getuienis.
 8 a L&V 52:17; 133:58.
 9 a gs Hande,  

Oplegging van;  

Salwing van 
die Siekes.

  b Matt. 9:18.  
gs Genees, Genesings.

  c Jak. 1:5.
 10 a gs Egbreuk.
 11 a L&V 35:24.
  b L&V 11:6.
  c Jes. 35:10;  

L&V 45:71.  

gs Sing.
 12 a 2 Tim. 3:14–15;  

2 Ne. 31:20.
  b Jes. 62:3;  

Matt. 25:21;  
1 Petr. 5:4.

 13 a gs God, Godheid—
God die Seun.
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1–3, Die Here hoor die gebede van 
en waak oor sy ouderlinge; 4–9, Hy 
daag die wysste persoon uit om die 
minste van sy openbarings na te 
maak; 10–14, Getroue ouderlinge 
sal lewend gemaak word deur die 
Gees en die gesig van God sien.

Kyk en slaan ag, o julle a ouder-
linge van my kerk, wat julleself 
versamel het, wie se gebede Ek 
gehoor het, en wie se harte Ek 
ken, en wie se begeertes voor My 
opgekom het.

2 Kyk en sien, my a oë is op julle, 
en die hemele en die aarde is in 
my hande, en die rykdomme van 
die ewigheid is myne om te gee.

3 Julle het gepoog om te glo dat 
julle die seëning moes ontvang 
wat julle aangebied is, maar kyk, 

voorwaar, Ek sê vir julle, daar was 
a vrese in jul harte, en voorwaar 
dit is die rede waarom julle nie 
ontvang het nie.

4 En nou Ek, die Here, gee aan 
julle ’n a getuienis van die waar-
heid van hierdie gebooie wat voor 
julle lê.

5 Julle oë was op my dienskneg 
Joseph Smith, Jr., en sy a taal het 
julle geken, en sy onvolmaakt-
hede het julle geken; en julle het 
in jul harte kennis gesoek sodat 
julle beter mag uitdruk as sy taal; 
dit weet julle ook.

6 Nou, soek julle uit die Boek 
van Gebooie, en wel die minste 
onder hulle, en stel hom aan wat 
die a wysste is onder julle;

7 Of, as daar enigeen onder 
julle is wat ’n soortgelyke een sal 

67 1 a gs Ouderling.
 2 a Ps. 34:15.
 3 a gs Vrees.

 4 a gs Getuienis;  
Waarheid.

 5 a L&V 1:24.

 6 a 2 Ne. 9:28–29, 42.

AFDELING 67
Openbaring gegee deur Joseph Smith die Profeet, te Hiram, Ohio, 
vroeg in November 1831. Die geleentheid was dié van ’n spesiale 
konferensie en die publikasie van die openbarings wat reeds van die 
Here ontvang is deur die Profeet, is oorweeg en uitvoering daaraan 
gegee (sien die opskrif van afdeling 1). William W. Phelps het on
langs die Kerk se drukkery in Independence, Missouri gevestig. Die 
konferensie het besluit om die openbarings te publiseer in die Book 
of Commandments [Boek van Gebooie] en om 10,000 kopieë te druk 
(wat, vanweë onvoorsiene probleme, verminder is na 3,000 kopieë). 
Baie van die broers het plegtige getuienis gelewer dat die openbarings 
wat tóé saamgestel was vir publikasie, inderdaad waar is, soos getuig 
deur die Heilige Gees wat uitgestort is oor hulle. Joseph Smith se ge
skiedenis het aangeteken dat nadat die openbaring bekend as afde
ling 1 ontvang was, sommige gesprekke plaasgevind het oor die taal 
wat gebruik is in die openbarings. Die huidige openbaring het gevolg.
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maak, dan is julle geregverdig om 
te sê dat julle nie weet dat hulle 
waar is nie;

8 Maar as julle nie een soort-
gelyk kan maak nie, is julle on-
der veroordeling indien julle nie 
a getuienis lewer dat hulle waar 
is nie.

9 Want julle weet dat daar geen 
ongeregtigheid in hulle is nie, en 
dit wat a regverdig is daal neer 
van bo, van die Vader van b ligte.

10 En verder, voorwaar Ek sê vir 
julle dat dit julle voorreg is, en ’n 
belofte gee Ek aan julle wat ge-
ordineer is tot hierdie bediening, 
dat in soverre julle jul stroop van 
a jaloesieë en b vrese, en julle c ver-
ootmoedig voor my, want julle 
is nie genoegsaam nederig nie, 
sal die d sluier geskeur word en 
sal julle My e sien en weet dat Ek 
is—nie met die vleeslike nóg die 

natuurlike verstand, maar met die 
geestelike.

11 Want geen a mens het God 
op enige tydstip in die vlees ge-
sien nie, behalwe as hy lewend 
gemaak word deur die Gees van 
God.

12 Nóg kan enige a natuurlike 
mens die teenwoordigheid van 
God verduur, nóg met die vlees-
like verstand.

13 Julle is nie nou in staat om 
die teenwoordigheid van God te 
verduur nie, nóg die bediening 
van engele; daarom, volhard in 
a geduld tot julle b vervolmaak is.

14 Laat nie julle verstand terug-
draai nie; en wanneer julle a waar-
dig is, in my eie bepaalde tyd sal 
julle sien en weet dít wat op julle 
oorgedra is deur die hande van 
my dienskneg Joseph Smith, Jr. 
Amen.

 8 a gs Getuie.
 9 a Moro. 7:15–18.
  b Jak. 1:17;  

L&V 50:24; 
84:45; 88:49.

 10 a gs Jaloers, Jaloesie.
  b gs Vrees.
  c gs Nederig, 

Nederigheid.

  d gs Sluier;  
Voorhangsel.

  e L&V 88:68;  
93:1; 97:16.

 11 a jsv Ex. 33:20, 23 
(Bylae);  
Joh. 1:18; 6:46;  
jsv 1 Joh. 4:12 (Bylae);  
L&V 84:19–22;  

Moses 1:11, 14.
 12 a Mosia 3:19.  

gs Natuurlike Mens.
 13 a Rom. 2:7.  

gs Geduld.
  b Matt. 5:48;  

3 Ne. 12:48.
 14 a gs Waardig, 

Waardigheid.

AFDELING 68
Openbaring gegee deur Joseph Smith die Profeet, te Hiram, Ohio, 
1 November 1831, in antwoord op gebed dat die wil van die Here 
aangaande Orson Hyde, Luke S. Johnson, Lyman E. Johnson, en 
William E. McLellin bekend gemaak word. Alhoewel ’n gedeelte 
van hierdie openbaring aan hierdie vier mans gerig was, is baie van 
die inhoud van toepassing op die hele Kerk. Hierdie openbaring is 
uitgebrei onder Joseph Smith se leiding toe dit in die 1835uitgawe 
van die Doctrine and Covenants [Leer en Verbonde] gepubliseer is.
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1–5, Die woorde van die ouderlinge 
wanneer geïnspireer deur die Hei
lige Gees is skriftuur; 6–12, Ouder
linge moet preek en doop, en tekens 
sal ware gelowiges volg; 13–24, Die 
eersgeborenes onder die seuns van 
Aäron mag dien as die Presiderende 
Biskop (dit is, die sleutels hou van 
presidensie as ’n biskop) onder lei
ding van die Eerste Presidensie; 
25–28, Ouers word gebied om die 
evangelie te leer aan hulle kinders; 
29–35, Die Heiliges moet die Sab
bat onderhou, ywerig werk en bid.

My dienskneg, Orson Hyde, is ge-
roep deur sy ordinering om die 
ewigdurende evangelie te ver-
kondig, deur die a Gees van die 
Lewende God, van volk tot volk, 
en van plek tot plek, in die ge-
meentes van die bose, in hulle si-
nagoges, en om te redeneer en alle 
skrifture uit te lê aan hulle.

2 En, kyk, en sien, dit is ’n voor-
beeld vir al diegene wat geordi-
neer is tot hierdie priesterskap, 
wie se sending vir hulle aange-
wys is om uit te gaan—

3 En dit is die voorbeeld vir 
hulle, dat hulle sal a spreek soos 
hulle geïnspireer word deur die 
Heilige Gees.

4 En wat hulle ook al sal spreek 
wanneer geïnspireer deur die 
a Heilige Gees sal skriftuur wees, 

sal die wil van die Here wees, sal 
die verstand van die Here wees, 
sal die woord van die Here wees, 
sal die stem van die Here wees, en 
die b mag van God tot heil.

5 Kyk, dit is die belofte van die 
Here aan julle, o julle my diens-
knegte.

6 Daarom, wees blymoedig, en 
moenie a vrees nie, want Ek die 
Here is met julle, en sal by julle 
staan; en julle sal getuienis lewer 
van My, naamlik Jesus Christus, 
dat Ek die Seun van die lewende 
God is, dat Ek was, dat Ek is, en 
dat Ek sal kom.

7 Dit is die woord van die Here 
aan jou, my dienskneg a Orson 
Hyde, en ook aan my dienskneg 
Luke Johnson, en aan my diens-
kneg Lyman Johnson, en aan my 
dienskneg William E. McLellin, 
en aan al die getroue ouderlinge 
van my kerk—

8 a Gaan julle na die hele wê-
reld, b preek die evangelie aan elke 
c skepsel, en tree op met die d gesag 
wat Ek julle gegee het, en e doop in 
die Naam van die Vader, en van 
die Seun, en van die Heilige Gees.

9 En a hy wat glo en gedoop 
word, sal b gered word, en hy wat 
nie glo nie, sal c verdoem word.

10 En hy wat glo, sal geseën 
word met a tekens wat volg, net 
soos dit geskryf is.

68 1 a gs Heilige Gees.
 3 a 2 Petr. 1:21;  

L&V 18:32; 
42:16; 100:5.

 4 a gs Heilige Gees;  
Openbaring.

  b Rom. 1:16.

 6 a Jes. 41:10.
 7 a gs Hyde, Orson.
 8 a L&V 1:2; 63:37.
  b gs Preek;  

Sendingwerk.
  c Mark. 16:15.
  d gs Gesag.

  e gs Doop.
 9 a Mark. 16:16;  

L&V 20:25.
  b gs Heil.
  c gs Verdoemenis.
 10 a gs Teken.
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11 En aan julle sal dit gegee 
word om die a tekens van die tye 
te ken, en die tekens van die koms 
van die Seun van die Mens;

12 En van soveel as wat die Va-
der getuienis sal lewer, aan julle 
sal mag gegee word om hulle te 
a verseël tot die ewige lewe. Amen.

13 En nou, aangaande die sake 
bykomend tot die verbonde en 
gebooie, hulle is die volgende—

14 Hierna bly oor, op die be-
paalde tyd van die Here, ander 
a biskoppe om afgesonder te word 
vir die kerk, om te dien soos die 
eerstes;

15 Daarom sal hulle a hoëpries-
ters wees wat waardig is, en 
hulle sal aangestel word deur die 
b  Eerste Presidensie van die Melgi-
sédekse Priesterskap, tensy hulle 
letterlike afstammelinge is van 
c Aäron.

16 En as hulle letterlike afstam-
melinge is van a Aäron, het hulle 
’n wetlike reg tot die biskopsamp, 
indien hulle die eersgeborenes 
onder die seuns van Aäron is;

17 Want die eersgeborene hou 
die reg van presidensie oor hier-
die priesterskap, en die a sleutels 
of gesag daarvan.

18 Geen man het ’n wetlike reg 
tot hierdie amp, om die sleutels 
van hierdie priesterskap te hou, 
tensy hy ’n a letterlike afstamme-

ling en eersgeborene van Aäron 
is.

19 Maar, omdat ’n a hoëpriester 
van die Melgisédekse Priester-
skap gesag het om op te tree in al 
die mindere ampte, mag hy op-
tree in die amp van b biskop wan-
neer geen letterlike afstammeling 
van Aäron gevind kan word nie, 
mits hy geroep en afgesonder 
word en geordineer word tot hier-
die mag, onder die hande van die 
Eerste Presidensie van die Melgi-
sédekse Priesterskap.

20 En ’n letterlike afstammeling 
van Aäron, ook, moet aangewys 
word deur hierdie Presidensie, 
en waardig bevind word, en a ge-
salf, en b geordineer word onder 
die hande van hierdie Presiden-
sie, anders is hulle nie wettiglik 
gemagtig om op te tree in hulle 
priesterskap nie.

21 Maar, op grond van die de-
kreet aangaande hulle reg op die 
priesterskap wat oorgaan van va-
der tot seun, mag hulle hul sal-
wing opeis indien hulle op enige 
stadium hul afstamming kan be-
wys, of dit bepaal deur openba-
ring van die Here onder die hande 
van die bogenoemde Presidensie.

22 En verder, geen biskop of 
hoëpriester wat afgesonder sal 
word vir hierdie bediening sal 
verhoor word of veroordeel word 

 11 a gs Tekens van die Tye.
 12 a L&V 1:8; 132:49.  

gs Verseël, Verseëling.
 14 a gs Biskop.
 15 a L&V 72:1.
  b gs Eerste Presidensie.
  c gs Aäron, Broer 

van Moses.
 16 a L&V 107:15–17.  

gs Aäroniese 
Priesterskap.

 17 a gs Sleutels van die 
Priesterskap.

 18 a Ex. 40:12–15;  

L&V 84:18;  
107:13–16, 70–76.

 19 a gs Hoëpriester.
  b gs Biskop.
 20 a gs Salf.
  b gs Ordineer, 

Ordinering.
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vir enige misdaad nie, tensy dit 
voor die a Eerste Presidensie van 
die kerk is;

23 En in soverre hy skuldig be-
vind word voor hierdie Presiden-
sie, deur getuienis wat nie weerlê 
kan word nie, sal hy veroordeel 
word;

24 En as hy bekeer, sal hy a ver-
gewe word, volgens die verbonde 
en gebooie van die kerk.

25 En verder, in soverre a ouers 
kinders het in Sion, of in enige van 
haar b penne wat georganiseer is, 
wat hulle nie onderrig om die c leer 
te verstaan van bekering, geloof 
in Christus die Seun van die le-
wende God, en van doop en die 
gawe van die Heilige Gees deur 
die oplegging van hande, wanneer 
d agt jaar oud nie, rus die e sonde op 
die hoofde van die ouers.

26 Want dit sal ’n wet wees vir 
die inwoners van a Sion, of in 
enige van haar penne wat geor-
ganiseer is.

27 En hulle kinders sal a gedoop 
word vir die b vergifnis van hulle 
sondes wanneer c agt jaar oud, 
en die oplegging van hande ont-
vang.

28 En hulle sal ook hulle kinders 
leer om te a bid, en opreg te wan-
del voor die Here.

29 En die inwoners van Sion sal 
ook die a Sabbatdag gedenk om 
dit te heilig.

30 En die inwoners van Sion sal 
ook hulle arbeid onthou, in so-
verre hulle aangestel word om te 
arbei, in alle getrouheid; want die 
luiaard sal in herinnering gebring 
word voor die Here.

31 Nou, Ek, die Here, het nie 
’n welbehae in die inwoners 
van Sion nie, want daar is a lui-
aards onder hulle; en hulle kin-
ders word ook groot in b boosheid; 
hulle c soek ook nie in alle erns na 
die rykdomme van die ewigheid 
nie, maar hul oë is vol hebsug.

32 Hierdie dinge behoort nie so 
te wees nie, en moet weggedoen 
word onder hulle; daarom, laat 
my dienskneg Oliver Cowdery 
hierdie woorde oordra aan die 
land Sion.

33 En ’n gebod gee Ek aan 
hulle—dat hy wat nie sy a gebede 
doen voor die Here op die geleë 
tyd nie, laat hom in b herinnering 
gebring word voor die regter van 
my volk.

34 Hierdie a woorde is waar en 
getrou; daarom, oortree hulle nie, 
nóg b neem daarvan weg.

35 Kyk, Ek is a Alfa en Omega, en 
Ek b kom spoedig. Amen.

 22 a gs Eerste Presidensie.
 24 a gs Vergewe.
 25 a gs Gesin—Ouers se 

verantwoordelikhede.
  b gs Pen.
  c gs Onderrig, 

Onderwyser.
  d L&V 18:42; 20:71.
  e Jakob 1:19;  

L&V 29:46–48.

 26 a gs Sion.
 27 a gs Doop.
  b gs Vergifnis 

van Sondes.
  c gs Toerekenbaar, 

Toerekenbaarheid.
 28 a gs Gebed.
 29 a L&V 59:9–12.  

gs Sabbatdag.
 31 a gs Lui, Luiheid.

  b gs Boos, Boosheid.
  c L&V 6:7.
 33 a gs Gebed.
  b gs Kasty, Kastyding;  

Regter, Oordeel.
 34 a Openb. 22:6.
  b L&V 20:35; 93:24–25.
 35 a gs Alfa en Omega.
  b L&V 1:12.
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1–2, John Whitmer moet Oliver 
Cowdery vergesel na Missouri; 3–
8, Hy moet ook preek en historiese 
gegewens versamel, verslaghou en 
neerskryf.

Slaan ag op My, sê die Here julle 
God, vir die onthalwe van my 
dienskneg a Oliver Cowdery. Dit is 
nie wysheid in My dat hy toever-
trou moet word met die gebooie 
en die geld wat hy sal neem na 
die land Sion nie, tensy iemand 
saam met hom gaan wat betrou-
baar en getrou is.

2 Daarom, Ek, die Here, wil dat 
my dienskneg, a John Whitmer, 
saam met my dienskneg Oliver 
Cowdery moet gaan;

3 En ook dat hy sal aanhou om 
te skryf en ’n a geskiedenis saam 
te stel van al die belangrike dinge 
wat hy sal waarneem en weet 
aangaande my kerk.

4 En ook dat hy a raad en by-
stand ontvang van my dienskneg 
Oliver Cowdery en andere.

5 En ook, my diensknegte wat 
uitgaan oor die aarde moet ver-
slae van hul a rentmeesterskappe 
na die land Sion stuur;

6 Want die land Sion sal ’n setel 
wees en ’n plek om hierdie dinge 
te ontvang en al hierdie dinge te 
doen.

7 Nietemin, laat my dienskneg 
John Whitmer vele kere reis van 
plek tot plek, en van kerk tot kerk, 
sodat hy makliker kennis mag 
verkry—

8 En predik en uitlê, skryf en ko-
pieer, selekteer en alle dinge ver-
kry wat ten goede van die kerk 
sal wees, en vir die opkomende 
geslagte wat sal opgroei in die 
land a Sion, om dit te besit van ge-
slag tot geslag, vir ewig en ewig. 
Amen.

69 1 a gs Cowdery, Oliver.
 2 a gs Whitmer, John.
 3 a L&V 47:1–3; 85:1.

 4 a gs Raad.
 5 a gs Rentmeester, 

Rentmeesterskap.

 8 a gs Sion.

AFDELING 69
Openbaring gegee deur Joseph Smith die Profeet, te Hiram, Ohio, 
11 November 1831. Die versameling van openbarings wat bedoel 
is vir vroeë publikasie is goedgekeur tydens die spesiale konferensie 
van 1–2 November. Op 3 November is die openbaring hierin vervat 
as afdeling 133, later genoem die Bylae, bygevoeg. Oliver Cowdery 
was vroeër aangestel om die manuskrip van die versameling open
barings en gebooie na Independence, Missouri te neem om gedruk te 
word. Hy moes ook saam met hom die geld neem wat ingesamel is vir 
die opbou van die kerk in Missouri. Hierdie openbaring beveel John 
Whitmer om Oliver Cowdery te vergesel en Whitmer word ook aan
gesê om te reis en historiese materiaal wat verband hou met sy roe
ping as Kerkhistorikus en verslaghouer te versamel.

LEER EN VERBONDE 69:1–8153



1–5, Rentmeesters word aangestel 
om die openbarings te publiseer; 6–
13, Diegene wat arbei met geestelike 
dinge is hul loon waardig; 14–18, 
Die Heiliges behoort gelyk te wees 
in stoflike dinge.

Kyk en slaan ag, o julle inwoners 
van Sion, en al julle volke van my 
kerk wat ver weg is en hoor die 
woord van die Here wat Ek gee 
aan my dienskneg Joseph Smith, 
Jr., en ook aan my dienskneg Mar-
tin Harris, en ook aan my diens-
kneg Oliver Cowdery, en ook aan 
my dienskneg John Whitmer, en 
ook aan my dienskneg Sidney 
Rigdon, en ook aan my dienskneg 
William W. Phelps, by wyse van 
gebod aan hulle.

2 Want Ek gee aan hulle ’n ge-
bod; daarom, slaan ag en hoor, 
want so sê die Here aan hulle—

3 Ek, die Here, het hulle aan-
gestel, en hulle geordineer om 

a rentmeesters te wees oor die 
openbarings en gebooie wat Ek 
aan hulle gegee het, en wat Ek 
hierna aan hulle sal gee;

4 En rekenskap van hierdie rent-
meesterskap sal Ek van hulle ver-
eis op die dag van oordeel.

5 Daarom, Ek het hulle aange-
stel, en dit is hul verantwoor-
delikheid in die kerk van God, 
om hulle te behartig en die sake 
rondom, ja, die voordele daar-
van.

6 Daarom, Ek gee aan hulle ’n 
gebod, dat hulle nie hierdie dinge 
aan die kerk sal gee nie, nóg aan 
die wêreld;

7 Nietemin, in soverre hulle 
meer as wat nodig is ontvang vir 
hul behoeftes en hul noodsaaklik-
hede, sal dit gegee word aan my 
a voorraadskuur;

8 En die voordele sal toegewy 
word aan die inwoners van Sion, 
en aan hulle geslagte, in soverre 

70 3 a 1 Kor. 4:1; L&V 72:20.  7 a L&V 72:9–10.

AFDELING 70
Openbaring gegee deur Joseph Smith, die Profeet, te Hiram, Ohio, 
12 November 1831. Die Profeet se geskiedenis lui dat vier spesiale 
konferensies gehou was vanaf die 1ste tot die 12de November, in
sluitende. Tydens die laaste van hierdie byeenkomste, is die groot 
belangrikheid van die openbarings wat later sou gepubliseer word 
as die Book of Commandments [Boek van Gebooie] en dan die Leer 
en Verbonde is oorweeg. Hierdie openbaring is gegee nadat die kon
ferensie gestem het dat die openbarings “van waarde is vir die Kerk 
en die rykdomme van die hele Aarde.” Joseph Smith se geskiedenis 
verwys na die openbarings as “die fondament van die Kerk in hier
die laaste dae, en ’n voordeel vir die wêreld, en toon dat die sleutels 
van die verborgenhede van die koninkryk van ons Saligmaker weer 
aan die mens toevertrou is.”
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hulle a erfgename word volgens 
die wette van die koninkryk.

9 Kyk, dit is wat die Here ver-
eis van elkeen in sy a rentmeester-
skap, net soos Ek, die Here, enige 
man aangestel het of hierna sal 
aanstel.

10 En kyk, niemand is vrygestel 
van hierdie wet wat behoort aan 
die kerk van die lewende God nie;

11 Ja, nóg die biskop, nóg die 
a agent wat die Here se voorraad-
skuur bestuur, nóg hy wat aange-
stel is in ’n rentmeesterskap oor 
stoflike dinge.

12 Hy wat aangestel is om gees-
telike dinge te bestuur, hy is 
a waardig van sy loon, net soos 
diegene wat aangestel word tot 
’n rentmeesterskap om stoflike 
dinge te bestuur;

13 Ja, selfs meer oorvloediglik, 
welke oorvloed vir hulle verme-
nigvuldig word deur die openba-
rings van die Gees.

14 Nietemin, in julle stoflike 
dinge sal julle a gelyk wees, en 
dit nie teensinnig nie, anders sal 
die oorvloed van die openbarings 
van die Gees weerhou word.

15 Nou, hierdie a gebod gee Ek 
aan my diensknegte tot hul voor-
deel terwyl hulle lewe, vir ’n 
openbaring van my seëninge op 
hulle hoofde, en as ’n beloning vir 
hul b ywer en vir hulle veiligheid.

16 Vir kos en vir a kleding; vir 
’n erfenis; vir huise en vir grond, 
in watter omstandighede Ek, die 
Here, hulle sal plaas, en waar-
heen Ek, die Here, hulle ook al 
sal stuur.

17 Want hulle was getrou oor 
a vele dinge, en het goed gedoen 
in soverre hulle nie gesondig het 
nie.

18 Kyk, Ek, die Here, is a barm-
hartig en sal hulle seën, en hulle 
sal die vreugde binnegaan van 
hierdie dinge. Dit is so. Amen.

 8 a L&V 38:20.
 9 a gs Rentmeester, 

Rentmeesterskap.
 11 a L&V 57:6.
 12 a Lk. 10:7.

 14 a L&V 49:20.  
gs Toewy, Wet van 
Toewyding.

 15 a Deut. 10:12–13.
  b gs Ywer.

 16 a L&V 59:16–20.
 17 a Matt. 25:21–23.
 18 a gs Barmhartig, 

Barmhartigheid.

AFDELING 71
Openbaring gegee aan Joseph Smith die Profeet en Sidney Rigdon, 
te Hiram, Ohio, 1 Desember 1831. Die Profeet het voortgegaan om 
die Bybel te vertaal met Sidney Rigdon as sy skrywer totdat hier
die openbaring ontvang is, op welke tydstip dit tydelik opsy gesit 
is om hulle in staat te stel om die opdrag hierin vervat, uit te voer. 
Die broers moes uitgaan om te preek om die onvriendelike gevoelens 
te kalmeer wat ontstaan het teen die Kerk as gevolg van die publi
kasie van briewe geskryf deur Ezra Booth, wat afvallig geword het.
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1–4, Joseph Smith en Sidney Rig
don word uitgestuur om die evange
lie te verkondig; 5–11, Vyande van 
die Heiliges sal verwar word.

Kyk, so sê die Here aan julle my 
diensknegte Joseph Smith, Jr., en 
a Sidney Rigdon, dat die tyd voor-
waar gekom het dat dit nood-
saaklik en raadsaam is in My dat 
julle jul monde moet open om my 
evangelie te b verkondig, die dinge 
van die koninkryk, en die c verbor-
genhede daarvan uit die skrifture 
uit te lê, volgens daardie gedeelte 
van die Gees en krag wat aan julle 
gegee sal word net soos Ek wil.

2 Voorwaar Ek sê vir julle, ver-
kondig aan die wêreld in die 
streke rondom, en in die kerk ook, 
vir ’n tydperk, ja totdat dit aan 
julle bekend gemaak sal word.

3 Voorwaar, dit is ’n sending vir 
’n tydperk wat Ek aan julle gee.

4 Daarom, arbei julle in my 
wingerd. Beroep julle op die in-
woners van die aarde, en lewer 

getuienis, en berei die weg voor 
vir die gebooie en openbarings 
wat sal kom.

5 Nou, kyk dit is wysheid; wie 
ook al lees, laat hom a verstaan en 
ook b ontvang;

6 Want aan hom wat ontvang, 
sal meer a oorvloedig gegee word, 
en wel mag.

7 Daarom, a verwar jou vyande; 
doen ’n beroep op hulle om julle 
te b ontmoet in die openbaar en in 
privaatheid; en in soverre julle 
getrou is, sal hulle skande open-
baargemaak word.

8 Daarom, laat hulle hul sterk 
argumente teen die Here na vore 
bring.

9 Voorwaar, so sê die Here aan 
julle—daar is geen a wapen ge-
vorm teen julle wat sal slaag nie;

10 En as enigeen sy stem teen 
julle verhef, sal hy vernietig word 
in my eie bepaalde tyd.

11 Daarom, onderhou my ge-
booie; hulle is waar en getrou. 
Dit is so. Amen.

71 1 a gs Rigdon, Sidney.
  b gs Sendingwerk.
  c L&V 42:61, 65.

 5 a gs Begrip.
  b Alma 12:9–11.
 6 a Matt. 13:12.

 7 a Moses 7:13–17.
  b L&V 63:37; 68:8–9.
 9 a Jes. 54:17.

AFDELING 72
Openbaring gegee deur Joseph Smith die Profeet, te Kirtland, Ohio, 
4 Desember 1831. Verskeie ouderlinge en lede het byeengekom om 
hulle plig te leer en om verder opgebou te word in die leringe van 
die Kerk. Hierdie afdeling is ’n samestelling van drie openbarings 
wat ontvang is op dieselfde dag. Verse 1 tot 8 maak die roeping van 
Newel K. Whitney as biskop bekend. Hy is toe geroep en geordineer, 
waarna verse 9 tot 23 ontvang is, wat bykomende inligting gee aan
gaande die pligte van ’n biskop. Daarna is verse 24 tot 26 gegee, wat 
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opdragte gee aangaande die ver
sameling na Sion.

1–8, Ouderlinge moet rekenskap gee 
van hulle rentmeesterskappe aan die 
biskop; 9–15, Die biskop bestuur 
die voorraadskuur en sorg vir die 
armes en behoeftiges; 16–26, Bis
koppe moet sertifiseer aangaande die 
waardigheid van ouderlinge.

Slaan ag, en luister na die stem 
van die Here, o julle wat julleself 
versamel het, wat die a hoëpries-
ters is van my kerk, aan wie die 
b koninkryk en mag gegee is.

2 Want voorwaar, so sê die Here, 
dit is raadsaam in My dat ’n a bis-
kop aangestel word vir julle, of 
vanuit julle, vir die kerk in hier-
die gedeelte van die Here se win-
gerd.

3 En voorwaar in hierdie ding 
het julle wyslik opgetree, want dit 
word vereis deur die Here, aan 
die hand van elke a rentmeester, 
om b rekenskap te gee van sy c rent-
meesterskap, beide in tyd en in 
ewigheid.

4 Want hy wat getrou en a ver-
standig is in tyd, word waardig 
geag om die b wonings te beërwe 
wat vir hom voorberei is deur my 
Vader.

5 Voorwaar Ek sê vir julle, die 
ouderlinge van die kerk in hierdie 

gedeelte van my a wingerd sal re-
kenskap gee van hul rentmees-
terskap aan die biskop, wat 
aangestel sal word deur My in 
hierdie gedeelte van my wingerd.

6 Van hierdie dinge sal verslag 
gehou word, om oorhandig te 
word aan die biskop in Sion.

7 En die plig van die a biskop sal 
bekendgemaak word deur die ge-
booie wat gegee is, en die stem 
van die konferensie.

8 En nou, voorwaar Ek sê vir 
julle, my dienskneg a Newel K. 
Whitney is die man wat aangestel 
en geordineer sal word tot hierdie 
mag. Dit is die wil van die Here 
julle God, julle Verlosser. Dit is 
so. Amen.

9 Die woord van die Here, by-
komend tot die wet wat gegee is, 
wat die plig van die biskop be-
kendmaak wat geordineer is vir 
die kerk in hierdie deel van die 
wingerd, wat waarlik dit is—

10 Om die Here se a voorraad-
skuur te bestuur; om die fondse 
van die kerk te ontvang in hier-
die deel van die wingerd;

11 Om ’n verslag te ontvang van 
die ouderlinge soos voorheen ge-
bied is; en om na hulle behoef-
tes om te a sien, wat sal betaal vir 
dit wat hulle ontvang, in soverre 
hulle middele het om te betaal;

12 Dat dit ook toegewy mag 

72 1 a L&V 68:14–19.
  b gs Koninkryk van 

God of Koninkryk 
van die Hemel.

 2 a gs Biskop.
 3 a gs Rentmeester, 

Rentmeesterskap.

  b L&V 42:32; 104:11–13.
  c Lk. 19:11–27.
 4 a Matt. 24:45–47.
  b L&V 59:2.
 5 a gs Wingerd van 

die Here.
 7 a L&V 42:31; 46:27; 

58:17–18; 107:87–88.
 8 a gs Whitney, Newel K.
 10 a L&V 70:7–11; 78:3.  

gs Voorraadskuur.
 11 a L&V 75:24.
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word tot die voordeel van die 
kerk, vir die armes en behoefti-
ges.

13 En hy wat nie a het om mee te 
betaal nie, sal dit opgeteken word 
en oorhandig word aan die bis-
kop van Sion, wat die skuld sal 
betaal uit dit wat die Here in sy 
hande sal plaas.

14 En die arbeid van die ge-
troues wat arbei in geestelike 
dinge, in die bediening van die 
evangelie en die dinge van die ko-
ninkryk vir die kerk, en vir die 
wêreld, sal die skuld betaal aan 
die biskop in Sion;

15 Dus kom dit vanuit die kerk, 
want volgens die a wet moet elk-
een wat opkom na Sion alle dinge 
voor die biskop in Sion lê.

16 En nou, voorwaar Ek sê vir 
julle, dat omdat elke ouderling 
in hierdie gedeelte van die win-
gerd rekenskap moet gee van sy 
rentmeesterskap aan die biskop 
in hierdie deel van die wingerd—

17 ’n a Sertifikaat van die regter 
of biskop in hierdie deel van die 
wingerd, aan die biskop in Sion 
maak elkeen aanvaarbaar, en ver-
vul alle dinge, vir ’n erfenis, en 
om ontvang te word as ’n verstan-
dige b rentmeester en as ’n getroue 
arbeider;

18 Andersins sal hy nie aanvaar 
word deur die biskop van Sion 
nie.

19 En nou, voorwaar Ek sê vir 

julle, laat elke ouderling wat re-
kenskap sal gee aan die biskop 
van die kerk in hierdie deel van 
die wingerd aanbeveel word deur 
die kerk of kerke, waarin hy ar-
bei, sodat hy homself en sy ver-
slae aanvaarbaar mag maak in 
alle dinge.

20 En verder, laat my diens-
knegte wat aangestel is as rent-
meesters oor die a geskrewe 
aangeleenthede van my kerk 
aanspraak hê op bystand van 
die biskop of biskoppe in alle 
dinge—

21 Sodat die a openbarings ge-
publiseer mag word, en uitgaan 
na die eindes van die aarde; so-
dat hulle ook fondse mag bekom 
wat tot voordeel van die kerk sal 
strek in alle dinge;

22 Sodat hulle ook hulleself aan-
vaarbaar kan maak in alle dinge, 
en gereken word as verstandige 
rentmeesters.

23 En nou, kyk, dit sal ’n voor-
beeld wees vir al die uitgebreide 
takke van my kerk, in welke land 
hulle ook al gevestig mag word. 
En nou maak Ek ’n einde aan my 
woorde. Amen.

24 ’n Paar woorde bykomend tot 
die wette van die koninkryk, aan-
gaande die lede van die kerk—
hulle wat a aangewys is deur die 
Heilige Gees om op te gaan na 
Sion, en hulle wat bevoorreg is 
om op te gaan na Sion—

 13 a gs Armes.
 15 a L&V 42:30–31.  

gs Toewy, Wet van 
Toewyding.

 17 a L&V 20:64, 84.
  b L&V 42:32.
 20 a L&V 70:3–5.
 21 a gs Leer en Verbonde.

 24 a gs Roep, Geroepe 
van God, Roeping.
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25 Laat hulle na die biskop ’n 
sertifikaat neem van drie ouder-
linge van die kerk, of ’n sertifikaat 
van die biskop;

26 Andersins sal hy wat opgaan 
na die land Sion nie gereken word 
as ’n verstandige rentmeester nie. 
Dit is ook ’n voorbeeld. Amen.

73 1 a di die ander wat 
op sendings was; 
sien L&V 57–68.

 2 a L&V 20:63.
 3 a di Joseph en Sidney 

   was vroeër gebied 
om op te hou om die 
Bybel te vertaal en die 
evangelie te predik.  
L&V 71:2.

  b L&V 45:60–61; 76:15.  
gs Joseph Smith 
Vertaling (jsv).

 6 a 1 Petr. 1:13.

AFDELING 73
Openbaring gegee aan Joseph Smith die Profeet en Sidney Rigdon, te 
Hiram, Ohio, 10 Januarie 1832. Sedert die eerste deel van die voor
afgaande Desember, was die Profeet en Sidney besig om te preek, en 
deur hierdie wyse is baie bereik om die ongunstige gevoelens wat teen 
die Kerk ontstaan het, te verminder (sien die opskrif van afdeling 71).
1–2, Ouderlinge moet aanhou om te 
preek; 3–6, Joseph Smith en Sidney 
Rigdon moet voortgaan om die By
bel te vertaal totdat dit voltooi is.

Want voorwaar, so sê die Here, 
dit is raadsaam in My dat a hulle 
aanhou om die evangelie te preek, 
en in vermaning van die kerke in 
die streke rondom, tot die kon-
ferensie;

2 En dan, kyk, dit sal aan hulle 
bekendgemaak word, deur die 
a stem van die konferensie, hul 
onderskeie sendings.

3 Nou, voorwaar, Ek sê vir julle 

my diensknegte, Joseph Smith, Jr., 
en Sidney Rigdon, sê die Here, dit 
is a raadsaam om weer te b vertaal;

4 En, in soverre dit uitvoerbaar 
is, om te preek in die streke rond-
omheen tot die konferensie; en 
daarna is dit raadsaam om die 
werk van vertaling voort te sit 
totdat dit voltooi is.

5 En laat dit ’n voorbeeld wees 
vir die ouderlinge tot verdere 
kennis, net soos dit geskryf is.

6 Nou gee Ek niks meer aan julle 
op hierdie tydstip nie. a Omgord 
julle lendene en wees ernstig. Dit 
is so. Amen.

AFDELING 74
Openbaring gegee aan Joseph Smith die Profeet, te Waynedistrik, 
New York, in 1830. Selfs vóór die organisasie van die Kerk, het vrae 
ontstaan aangaande die regte doopswyse, wat die Profeet gelei het 
om antwoorde oor dié onderwerp te soek. Joseph Smith se geskiedenis 
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1–5, Paulus gee die Kerk van sy dag 
raad om nie die wet van Moses te 
onderhou nie; 6–7, Klein kindertjies 
is heilig en word geheilig deur die 
Versoening.

Want die a ongelowige man 
word geheilig deur die vrou, en 
die ongelowige vrou word ge-
heilig deur die man; anders was 
julle kinders onrein, maar nou is 
hulle heilig.

2 Nou, in die dae van die apos-
tels was die wet van die besnyde-
nis geldig onder al die Jode wat 
nie die evangelie van Jesus Chris-
tus geglo het nie.

3 En dit het gebeur dat ’n groot 
a twis ontstaan het onder die volk 
aangaande die wet van die b be-
snydenis, want die ongelowige 
man was begerig dat sy kinders 
besny moes word en onderworpe 
wees aan die c wet van Moses, 
welke wet vervul was.

4 En dit het gebeur dat die kin-

ders wat opgevoed is in onder-
werping aan die wet van Moses, 
gehoorsaam was aan die a oorle-
werings van hul vaders en nie die 
evangelie van Christus geglo het 
nie, waardeur hulle onheilig ge-
word het.

5 Daarom, om hierdie rede 
het die apostel aan die kerk ge-
skryf, en aan hulle ’n gebod ge-
gee, nie van die Here nie, maar 
van homself, dat ’n gelowige nie 
a verenig moes wees met ’n on-
gelowige nie; tensy die b wet van 
Moses weggedoen sou word on-
der hulle,

6 Sodat hulle kinders sonder be-
snydenis mag bly; en sodat die 
oorlewering weggedoen word 
wat sê dat klein kindertjies on-
heilig is; want dit was so onder 
die Jode;

7 Maar klein a kindertjies is b hei-
lig, c geheilig deur die d versoening 
van Jesus Christus; en dit is wat 
die skrifture beteken.

74 1 a 1 Kor. 7:14–19.
 3 a Hand. 15:1–35;  

Gal. 2:1–5.
  b gs Besnydenis.
  c gs Wet van Moses.
 4 a gs Oorlewering.

 5 a gs Huwelik, Trou—
Tussengeloofhuwelik.

  b 2 Ne. 25:24–27.
 7 a Moro. 8:8–15;  

L&V 29:46–47; 137:10.
  b gs Heilig.

  c gs Heil—Heil 
van kinders.

  d gs Versoen, 
Versoening.

verklaar dat hierdie openbaring ’n verduideliking is van 1 Korin
thiërs 7:14, ’n skriftuur wat dikwels gebruik was om kinderdoop te 
regverdig.

AFDELING 75
Openbaring gegee deur Joseph Smith die Profeet, te Amherst, Ohio, 
25 Januarie 1832. Hierdie afdeling bestaan uit twee aparte openba
rings (die eerste in verse 1 tot 22 en die tweede in verse 23 tot 36) 
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1–5, Getroue ouderlinge wat die 
evangelie preek sal die ewige lewe 
verkry; 6–12, Bid om die Trooster 
te ontvang wat alle dinge onderrig; 
13–22, Ouderlinge sal in oordeel 
sit oor diegene wat hulle boodskap 
verwerp; 23–36, Families van sen
delinge moet hulp ontvang van die 
kerk.

Voorwaar, voorwaar, Ek sê vir 
julle, Ek wat spreek en wel deur 
die a stem van my Gees, naam-
lik b Alfa en Omega, julle Here en 
julle God—

2 Slaan ag, o julle wat julle name 
opgegee het om uit te gaan om 
my evangelie te verkondig, en om 
my a wingerd te b snoei.

3 Kyk, Ek sê vir julle dat dit my 
wil is dat julle moet uitgaan en 
nie talm nie, nóg a lui wees, maar 
arbei met al julle mag—

4 En verhef julle stemme soos 
met die klank van ’n trompet, en 
a verkondig die b waarheid volgens 
die openbarings en gebooie wat 
Ek julle gegee het.

5 En dus, as julle getrou is, sal 
julle belaai word met vele a gerwe, 
en b gekroon word met c eer, en 

d heerlikheid, en e onsterflikheid, 
en die f ewige lewe.

6 Daarom, voorwaar, Ek sê vir 
my dienskneg William E. McLel-
lin, Ek a herroep die opdrag wat 
Ek aan hom gegee het om na die 
oostelike gebiede te gaan;

7 En Ek gee aan hom ’n nuwe 
opdrag en ’n nuwe gebod,  waarin 
Ek, die Here, hom a tugtig vir die 
b murmurerings van sy hart;

8 En hy het gesondig; nietemin, 
Ek vergewe hom en sê weer aan 
hom, Gaan jy na die suidelike ge-
biede.

9 En laat my dienskneg Luke 
Johnson saam met hom gaan, en 
die dinge verkondig wat Ek hulle 
gebied het—

10 En die Naam van die Here 
aanroep vir die a Trooster, wat 
hulle alle dinge sal leer wat raad-
saam is vir hulle—

11 Altyd a biddend dat hulle nie 
moed verloor nie; en in soverre 
hulle dit doen, sal Ek met hulle 
wees en wel tot die einde.

12 Kyk, dit is die wil van die 
Here jou God aangaande jou. Dit 
is so. Amen.

13 En verder, voorwaar, so sê 
75 1 a gs Openbaring.
  b Openb. 1:8.  

gs Alfa en Omega.
 2 a gs Wingerd van 

die Here.
  b Jakob 5:62.
 3 a gs Lui, Luiheid.
 4 a gs Sendingwerk.

  b L&V 19:37.
 5 a Ps. 126:6;  

Alma 26:5.
  b gs Kroon.
  c gs Eer.
  d gs Heerlikheid.
  e gs Onsterflik, 

Onsterflikheid.

  f gs Ewige Lewe.
 6 a L&V 66.
 7 a gs Kasty, Kastyding.
  b gs Gedagtes;  

Murmureer.
 10 a Joh. 14:26.  

gs Trooster.
 11 a 2 Ne. 32:9.

gegee op dieselfde dag. Die geleentheid was ’n konferensie waarty
dens Joseph Smith onderskraag en geordineer is as President van die 
Hoëpriesterskap. Sekere ouderlinge het begeer om meer te leer aan
gaande hulle onmiddellike pligte. Hierdie openbarings het gevolg.
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die Here, laat my dienskneg 
a Orson Hyde en my dienskneg 
b Samuel H. Smith hulle reis on-
derneem na die oostelike gebiede, 
en die dinge verkondig wat Ek 
hulle gebied het; en in soverre 
hulle getrou is, sien, Ek sal c met 
hulle wees en wel tot die einde.

14 En verder, voorwaar Ek sê 
vir my dienskneg Lyman John-
son, en aan my dienskneg a Or-
son Pratt, hulle sal ook hulle reis 
onderneem na die oostelike ge-
biede; en kyk, en sien, Ek is ook 
met hulle, en wel tot die einde.

15 En verder, Ek sê vir my diens-
kneg Asa Dodds, en aan my diens-
kneg Calves Wilson, dat hulle ook 
hulle reis sal onderneem na die 
westelike gebiede, en my evan-
gelie verkondig, soos Ek hulle ge-
bied het.

16 En hy wat getrou is sal alle 
dinge oorwin, en sal a verhef word 
op die laaste dag.

17 En verder, Ek sê vir my diens-
kneg Major N. Ashley, en my 
dienskneg Burr Riggs, laat hulle 
ook hul reis onderneem na die 
suidelike gebied.

18 Ja, laat al diegene hulle reis 
onderneem, soos Ek hulle gebied 
het, en gaan van huis tot huis, en 
van dorp tot dorp, en van stad tot 
stad.

19 En welke huis julle binne-
gaan, en hulle ontvang julle, laat 
julle seëning op daardie huis.

20 En welke huis julle binne-
gaan, en hulle ontvang julle nie, 
sal julle spoedig van daardie huis 
vertrek, en die stof van julle voete 
a afskud as ’n getuienis teen hulle.

21 En julle sal vervul wees met 
a vreugde en blydskap; en weet 
dit, dat op die dag van oordeel 
sal julle b regters wees van daardie 
huis, en hulle veroordeel;

22 En dit sal meer draaglik 
wees vir die heidene op die dag 
van oordeel as vir daardie huis; 
daarom, a omgord julle lendene 
en wees getrou, en julle sal alle 
dinge oorwin, en verhef word op 
die laaste dag. Dit is so. Amen.

23 En verder, so sê die Here aan 
julle, o julle ouderlinge van my 
kerk, wat julle name opgegee het 
sodat julle sy wil aangaande julle 
mag weet—

24 Kyk, Ek sê vir julle, dat dit die 
plig is van die kerk om te help om 
die families van diegene te onder-
hou, en ook om die families te on-
derhou van diegene wat geroep 
is en noodwendig gestuur moet 
word aan die wêreld om die evan-
gelie te verkondig aan die wêreld.

25 Daarom, Ek, die Here, gee 
aan julle hierdie gebod, dat julle 
plekke bekom vir julle families, 
in soverre julle broers gewillig is 
om hulle harte te open.

26 En laat al diesulkes wat 
plekke kan bekom vir hulle fami-
lies, en onderhoud van die kerk 

 13 a gs Hyde, Orson.
  b gs Smith, Samuel H.
  c Matt. 28:19–20.
 14 a gs Pratt, Orson.

 16 a L&V 5:35.
 20 a Matt. 10:14;  

Lk. 10:11–12;  
L&V 24:15; 60:15.

 21 a Matt. 5:11–12.
  b gs Regter, Oordeel.
 22 a Efés. 6:14;  

L&V 27:15–18.
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 27 a 2 Ne. 32:5;  
L&V 8:2.  
gs Heilige Gees.

 28 a 1 Tim. 5:8;  
L&V 83:2.

  b gs Gesin.

 29 a gs Ywer.
  b gs Lui, Luiheid.
 31 a gs Marsh, Thomas B.

vir hulle, nie faal om in die wêreld 
te gaan nie, hetsy na die ooste of 
na die weste, of na die noorde, of 
na die suide.

27 Laat hulle vra, en hulle sal 
ontvang, klop en dit sal vir hulle 
oopgemaak word, en van om-
hoog bekendgemaak word, en 
wel deur die a Trooster, waarheen 
hulle sal gaan.

28 En verder, voorwaar Ek sê 
vir julle, dat elkeen wat verplig 
is om te a voorsien vir sy eie b fa-
milie, laat hom voorsien, en hy sal 
geensins sy kroon verloor nie; en 
laat hom arbei in die kerk.

29 Laat elkeen a ywerig wees in 
alle dinge. En die b luiaard sal nie 
plek hê in die kerk nie, tensy hy 
bekeer en sy weë verander.

30 Daarom, laat my dienskneg 

Simeon Carter en my dienskneg 
Emer Harris verenig wees in die 
bediening;

31 En ook my dienskneg 
Ezra Thayre en my dienskneg 
a Thomas B. Marsh;

32 Ook my dienskneg Hyrum 
Smith en my dienskneg Reynolds 
Cahoon;

33 En ook my dienskneg Da-
niel Stanton en my dienskneg 
 Seymour Brunson;

34 En ook my dienskneg Syl-
vester Smith en my dienskneg 
Gideon Carter;

35 En ook my dienskneg Rug-
gles Eames en my dienskneg 
 Stephen Burnett;

36 En ook my dienskneg 
Micah B. Welton en ook my diens-
kneg Eden Smith. Dit is so. Amen.

AFDELING 76
’n Visioen gegee aan Joseph Smith die Profeet en Sidney Rigdon, te 
Hiram, Ohio, 16 Februarie 1832. As voorwoord tot die verslag van 
hierdie visioen, verklaar Joseph Smith se geskiedenis: “By my terug
keer van die Amherstkonferensie, het ek voortgegaan met die verta
ling van die Skrifture. Uit verskeie openbarings wat ontvang is, was 
dit duidelik dat vele belangrike punte rakende die heil van die mens 
uit die Bybel geneem is, of verlore geraak het voor dit saamgestel is. 
Dit was duidelik uit die waarhede wat oorgebly het, dat indien God 
elkeen vergoed het ooreenkomstig die dade verrig in die liggaam, die 
term ‘Hemel,’ met verwysing na die Heiliges se ewige tuiste, meer 
as een koninkryk moet insluit. In opvolging daarvan, . . . terwyl ons 
die Evangelie van Johannes vertaal het, het ek en Ouderling Rigdon 
die volgende visioen gesien.” Hierdie visioen is gegee gedurende die 
tyd wat die Profeet Johannes 5:29 vertaal het.
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1–4, Die Here is God; 5–10, Die 
verborgenhede van die koninkryk 
sal geopenbaar word aan al die ge
troues; 11–17, Almal sal te voor
skyn kom in die opstanding van die 
regverdiges of die onregverdiges; 
18–24, Die inwoners van vele wê
relde is gebore seuns en dogters van 
God deur die Versoening van Jesus 
Christus; 25–29, ’n Engel van God 
het geval en het die duiwel geword; 
30–49, Seuns van die verderf ly 
ewige verdoemenis; alle ander ver
kry ’n mate van heil; 50–70, Die 
heerlikheid en beloning van verheer
likte wesens in die selestiale konink
ryk word beskryf; 71–80, Diegene 
wat die terrestriale koninkryk sal 
beërwe word beskryf; 81–113, Die 
status van diegene in die telestiale, 
terrestriale, en selestiale heerlikhede 
word verduidelik; 114–119, Die ge
troues mag die verborgenhede van 
God se koninkryk sien en begryp 
deur die mag van die Heilige Gees.

a Hoor, o julle hemele, en neig die 
oor, o aarde, en verbly julle jul in-
woners daarvan, want die Here is 
b God en buiten Hom is daar c geen 
d Saligmaker nie.

2 a Groot is sy wysheid, b wonder-
baarlik is sy weë, en die omvang 

van sy dade kan niemand bepaal 
nie.

3 Sy a doeleindes faal nie, nóg 
is daar enigeen wat sy hand kan 
keer.

4 Van ewigheid tot ewigheid 
is Hy a dieselfde, en sy jare b faal 
nooit.

5 Want so sê die Here—Ek, die 
Here, is a barmhartig en goeder-
tierend teenoor diegene wat My 
b vrees, en skep behae daarin om 
diegene te eer wat My c dien in 
regverdigheid en in waarheid tot 
die einde.

6 Groot sal hulle beloning wees 
en ewig sal hul a heerlikheid wees.

7 En aan hulle sal Ek alle a ver-
borgenhede b openbaar, ja al die 
bedekte verborgenhede van my 
koninkryk van dae van ouds, en 
vir die eeue wat kom, sal Ek aan 
hulle al die goeie welbehae van 
my wil aangaande alle dinge ra-
kende my koninkryk bekend-
maak.

8 Ja, selfs die wonders van die 
ewigheid sal hulle ken, en dinge 
wat moet kom sal Ek hulle toon, 
selfs die dinge van vele geslagte.

9 En hulle a wysheid sal groot 
wees, en hulle b begrip strek tot 
die hemel; en voor hulle sal die 

76 1 a Jes. 1:2.
  b Jer. 10:10.  

gs God, Godheid—
God die Seun.

  c Jes. 43:11;  
Hos. 13:4.

  d gs Saligmaker.
 2 a 2 Ne. 2:24;  

L&V 38:1–3.
  b Openb. 15:3.
 3 a 1 Kon. 8:56;  

L&V 1:38; 64:31.

 4 a Hebr. 13:8;  
L&V 35:1; 38:1–4;  
39:1–3.

  b Ps. 102:25–27;  
Hebr. 1:12.

 5 a Ex. 34:6;  
Ps. 103:8.  
gs Barmhartig, 
Barmhartigheid.

  b Deut. 6:13;  
Jos. 4:23–24.  
gs Eerbied;  

Vrees.
  c L&V 4:2.
 6 a gs Selestiale 

Heerlikheid.
 7 a gs Verborgenhede 

van God.
  b L&V 42:61; 59:4; 

98:12; 121:26–33.
 9 a gs Wysheid.
  b gs Begrip.
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wysheid van die wyses c vergaan, 
en die begrip van die verstandi-
ges sal tot niet gaan.

10 Want deur my a Gees sal Ek 
hulle b verlig, en deur my c mag sal 
Ek aan hulle die verborgenhede 
van my wil bekendmaak—ja, 
selfs daardie dinge wat die d oog 
nie gesien het nie, nóg die oor ge-
hoor het, en nog nie die hart van 
die mens binnegedring het nie.

11 Ons, Joseph Smith, Jr., en Sid-
ney Rigdon, was a in die Gees op 
die sestiende dag van Februarie, 
in die jaar van ons Here een dui-
send agt honderd twee en dertig—

12 Deur die mag van die a Gees 
is ons b oë geopen en ons verstand 
verlig, om die dinge van God te 
sien en te verstaan.

13 En wel daardie dinge wat was 
vanaf die begin voor die wêreld 
was, wat geordineer is deur die 
Vader, deur sy Eniggebore Seun, 
wat in die boesem van die Vader 
was, ja vanaf die a begin;

14 Van wie ons getuienis lewer; 
en die verslag wat ons lewer is die 
volheid van die evangelie van Je-
sus Christus, wat die Seun is wat 
ons gesien het en met wie ons a ge-
spreek het in die hemelse b visioen.

15 Want terwyl ons besig was 

om die a vertaalwerk te doen, 
waartoe die Here ons aangestel 
het, het ons gekom by die nege 
en twintigste vers van die vyfde 
hoofstuk van Johannes, wat as 
volg aan ons gegee is—

16 Sprekende van die opstan-
ding van die dode, aangaande 
diegene wat die stem van die 
a Seun van die Mens sal b hoor:

17 En sal te voorskyn kom; hulle 
wat a goed gedoen het, tot die b op-
standing van die c regverdiges; en 
hulle wat kwaad gedoen het, tot 
die opstanding van die onregver-
diges.

18 Nou het dit ons laat wonder, 
want dit is aan ons gegee deur die 
Gees.

19 En terwyl ons a bepeins het 
oor hierdie dinge, het die Here die 
oë van ons verstand aangeraak en 
hulle is geopen, en die heerlikheid 
van die Here het rondom geskyn.

20 En ons het die a heerlikheid 
van die Seun aanskou, aan die 
b regterhand van die c Vader, en 
van sy volheid ontvang;

21 En het die heilige a engele ge-
sien, en hulle wat b geheilig is voor 
sy troon, wat God aanbid, en die 
Lam, wat hom vir ewig en ewig 
c aanbid.

 9 c Jes. 29:14;  
2 Ne. 9:28–29.

 10 a Moro. 10:5.
  b gs Getuienis;  

Openbaring.
  c gs Krag.
  d Jes. 64:4;  

1 Kor. 2:9;  
3 Ne. 17:15–17;  
L&V 76:114–116.

 11 a Openb. 1:10.
 12 a gs Transfigurasie.

  b L&V 110:1; 137:1; 
138:11, 29.

 13 a Moses 4:2.
 14 a L&V 109:57.
  b gs Visioen.
 15 a gs Joseph Smith 

Vertaling (jsv).
 16 a gs Seun van die Mens.
  b Joh. 5:28.
 17 a gs Werke.
  b gs Opstanding.
  c Hand. 24:15.

 19 a gs Peins.
 20 a gs Jesus Christus—

Heerlikheid van 
Jesus Christus.

  b Hand. 7:56.
  c gs God, Godheid—

God die Vader.
 21 a Matt. 25:31;  

L&V 130:6–7; 136:37.
  b gs Heiligmaking.
 21 c gs Aanbid.
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22 En nou, na die vele getuienisse 
wat van Hom gegee is, dit is die 
a getuienis, laaste van almal, wat 
ons van Hom gee: Dat Hy b leef!

23 Want ons het Hom a gesien, en 
wel aan die regterhand van b God: 
en ons het die stem gehoor wat 
getuienis lewer dat Hy die c Enig-
geborene van die Vader is—

24 Dat deur a Hom, en deur mid-
del van Hom, en van Hom die 
b wêrelde geskape word en was, 
en die inwoners daarvan is ge-
bore c seuns en dogters vir God.

25 En dit het ons ook gesien, en 
lewer getuienis dat ’n a engel van 
God wat gesag gehad het in die 
teenwoordigheid van God, wat 
gerebelleer het teen die Enigge-
bore Seun vir wie die Vader lief-
gehad het en wat in die boesem 
van die Vader was, neergewerp is 
vanuit die teenwoordigheid van 
God en die Seun,

26 En is Verderf genoem, want 
die hemele het geween oor hom—
hy was a Lucifer, ’n seun van die 
daeraad.

27 En ons het aanskou, en sien, 
hy is a gevalle! Is gevalle, ja ’n 
seun van die daeraad!

28 En terwyl ons nog in die Gees 

was, het die Here ons gebied dat 
ons die visioen moes neerskryf; 
want ons het Satan aanskou, daar-
die ou a slang, naamlik die b duiwel, 
wat c gerebelleer het teen God, en 
gesoek het om die koninkryk van 
ons God en sy Christus te neem—

29 Daarom, hy voer a oorlog teen 
die heiliges van God, en omsingel 
hulle rondomheen.

30 En ons het ’n visioen gesien 
van die lyding van diegene teen 
wie hy oorlog gevoer en oorwin 
het, want aldus het die stem van 
die Here na ons gekom:

31 So sê die Here, aangaande al 
diegene wat my mag ken, en deel-
genote gemaak is daarvan, en toe-
gelaat het dat hulle a oorwin word 
deur die mag van die duiwel, en 
om die waarheid te verloën en my 
mag te minag—

32 Hulle is dié wat die a seuns 
van die b verderf is, van wie Ek sê 
dat dit beter vir hulle sou gewees 
het as hulle nooit gebore was nie;

33 Want hulle is vate van toorn, 
verdoem om die toorn van God te 
ly, met die duiwel en al sy engele 
in ewigheid;

34 Aangaande wie Ek gesê het 
daar geen a vergifnis in hierdie 

 22 a gs Getuienis.
  b L&V 20:17.
 23 a gs Jesus Christus—

Nadoodse verskynings 
van Christus.

  b gs God, Godheid—
God die Vader.

  c Joh. 1:14.  
gs Eniggeborene.

 24 a Hebr. 1:1–3;  
3 Ne. 9:15;  
L&V 14:9; 93:8–10.

  b Moses 1:31–33; 7:30.  

gs Skep, Skepping.
  c Hand. 17:28, 29;  

Hebr. 12:9.  
gs Seuns en Dogters 
van God.

 25 a L&V 29:36–39;  
Moses 4:1–4.  
gs Duiwel.

 26 a Jes. 14:12–17.  
gs Lucifer.

 27 a Lk. 10:18.
 28 a Openb. 12:9.
  b gs Duiwel.

  c gs Oorlog in 
die Hemel.

 29 a Openb. 13:7;  
2 Ne. 2:18; 28:19–23.

 31 a gs Afval.
 32 a gs Seuns van 

die Verderf.
  b L&V 76:26;  

Moses 5:22–26.
 34 a Matt. 12:31–32.  

gs Vergewe.
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wêreld is nie, nóg in die toeko-
mende wêreld—

35 Want hulle het die Heilige 
Gees a verloën na dit ontvang is, 
en die Eniggebore Seun van die 
Vader verloën het, en Hom tot 
hulself b gekruisig het en Hom 
openlik beskaam het.

36 Dit is hulle wat sal weg-
gaan in die a poel van vuur en 
swael, saam met die duiwel en 
sy engele—

37 En die enigstes oor wie die 
tweede a dood enige mag sal hê;

38 Ja, voorwaar, die a enigstes 
wat nie verlos sal word in die be-
paalde tyd van die Here nie, na 
die lyding van sy toorn.

39 Want al die res sal a voortge-
bring word deur die b opstanding 
van die dode, deur die triomf en 
die heerlikheid van die c Lam, wat 
geslag is, wat in die boesem was 
van die Vader voordat die wê-
relde geskape is.

40 En dit is die a evangelie, die 
blye tydings, wat die stem vanuit 
die hemele getuienis gelewer het 
aan ons—

41 Dat Hy in die wêreld ingekom 
het, naamlik Jesus, om a gekruisig 
te word vir die wêreld, en om die 

sondes te b dra van die c wêreld, en 
om die wêreld te d heilig, en om dit 
te e reinig van alle ongeregtigheid.

42 Dat deur Hom almal a gered 
mag word wat die Vader onder 
sy mag geplaas het en deur Hom 
gemaak is;

43 Wat die Vader verheerlik, en 
al die werke van sy hande red, be-
halwe daardie seuns van die ver-
derf wat die Seun verloën nadat 
die Vader Hom geopenbaar het.

44 Daarom, Hy red almal be-
halwe hulle—hulle sal weggaan 
na a ewigdurende b straf, wat ein-
delose straf is, wat ewige straf is, 
om te heers met die c duiwel en 
sy engele in ewigheid, waar hulle 
d wurm nie sterf, en die vuur nie 
geblus word nie, wat hulle pyni-
ging is—

45 En die a einde daarvan, nóg 
die plek daarvan, nóg hulle pyni-
ging, weet geen mens nie;

46 Nóg was dit geopenbaar, 
nóg is, nóg sal geopenbaar word 
aan die mens, behalwe aan hulle 
wat deelgenote daarvan gemaak 
word;

47 Nietemin, Ek, die Here, toon 
dit deur ’n visioen aan vele, maar 
sluit dit weer dadelik;

 35 a 2 Petr. 2:20–22;  
Alma 39:6.  
gs Onvergeeflike 
Sonde.

  b Hebr. 6:4–6;  
1 Ne. 19:7;  
L&V 132:27.

 36 a Openb. 19:20;  
20:10; 21:8;  
2 Ne. 9:16; 28:23;  
Alma 12:16–18;  
L&V 63:17.

 37 a gs Dood, Geestelike.

 38 a gs Seuns van 
die Verderf.

 39 a di verlos; sien vers 38. 
Almal sal opgewek 
word. Sien  
Alma 11:41–45.  
gs Opwek.

  b gs Opstanding.
  c gs Jesus Christus.
 40 a 3 Ne. 27:13–22.  

gs Evangelie;  
Plan van Verlossing.

 41 a gs Kruisiging.

  b Jes. 53:4–12;  
Hebr. 9:28.

  c 1 Joh. 2:1–2.
  d gs Heiligmaking.
  e gs Verlos, Verlossing.
 42 a gs Heil.
 44 a L&V 19:6–12.
  b gs Verdoemenis.
  c gs Duiwel.
  d Jes. 66:24;  

Mark. 9:43–48.
 45 a L&V 29:28–29.
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48 Daarom, die einde, die wydte, 
die hoogte, die a diepte, en die el-
lende daarvan, verstaan hulle nie, 
nóg enige mens, behalwe diegene 
wat b geordineer is tot hierdie c ver-
oordeling.

49 En ons het die stem gehoor 
wat sê: Skryf die visioen neer, 
want sien, dit is die einde van 
die visioen van die lyding van 
die goddelose.

50 En weer lewer ons getuie-
nis—want ons het gesien en ge-
hoor, en dit is die a getuienis van 
die evangelie van Christus aan-
gaande hulle wat sal voortkom 
in die b opstanding van die reg-
verdiges—

51 Dit is hulle wat die getuienis 
van Jesus ontvang het, en a geglo 
het in sy Naam en b gedoop is vol-
gens die c wyse van sy begrafnis, 
en d begrawe is in die water in sy 
Naam, en dit ooreenkomstig die 
gebod wat Hy gegee het—

52 Sodat deur die onderhou-
ding van die gebooie hulle a ge-
was en b gereinig mag word van al 

hulle sondes, en die Heilige Gees 
ontvang deur die oplegging van 
c hande deur hom wat d geordineer 
is en verseël is tot hierdie e mag;

53 En wat deur geloof oorwin, 
en a verseël word deur die b Hei-
lige Gees van belofte, wat die 
Vader uitstort oor al diegene wat 
regverdig en getrou is.

54 Dit is hulle wat die kerk van 
die a Eersgeborene is.

55 Dit is hulle in wie se hande 
die Vader a alle dinge gegee het—

56 Dit is hulle wat a priesters en 
konings is, wat ontvang het van 
sy volheid en van sy heerlikheid;

57 En is a priesters van die Al-
lerhoogste, volgens die orde van 
Melgisédek, wat volgens die orde 
van b Henog was, wat volgens die 
c orde van die Eniggebore Seun 
was.

58 Daarom, soos dit geskryf is, 
hulle is a gode, naamlik die b seuns 
van c God—

59 Daarom, a alle dinge is hulle 
s’n, hetsy lewe of dood, of teen-
woordige dinge, of toekomende 

 48 a Openb. 20:1.
  b di gevonnis, toegewys.
  c Alma 42:22.
 50 a gs Getuienis.
  b gs Opstanding.
 51 a L&V 20:25–27, 37.
  b gs Doop.
  c L&V 128:13.
  d Rom. 6:3–5.  

gs Doop—Doop deur 
onderdompeling.

 52 a 2 Ne. 9:23;  
Moro. 8:25–26.

  b gs Suiwer, Suiwerheid.
  c gs Gawe van die 

Heilige Gees;  
Hande, Oplegging 
van.

  d gs Ordineer, 
Ordinering.

  e gs Gesag.
 53 a gs Verseël, Verseëling.
  b Efés. 1:13;  

L&V 88:3–5.  
gs Heilige Gees 
van Belofte.

 54 a Hebr. 12:23;  
L&V 93:21–22.  
gs Eersgeborene.

 55 a 2 Petr. 1:3–4;  
L&V 50:26–
28; 84:35–38.

 56 a Ex. 19:6;  
Openb. 1:5–6; 20:6.

 57 a gs Priester, 
Melgisédekse 

Priesterskap.
  b Gén. 5:21–24.  

gs Henog.
  c L&V 107:1–4.
 58 a Ps. 82:1, 6;  

Joh. 10:34–36.  
gs Mens die, Mense—
Die mens, potensiaal 
om soos Hemelse 
Vader te word.

  b gs Seuns en Dogters 
van God.

  c L&V 121:32.  
gs God, Godheid.

 59 a Lk. 12:42–44;  
3 Ne. 28:10;  
L&V 84:36–38.
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dinge, alles behoort aan hulle en 
hulle behoort aan Christus, en 
Christus behoort aan God.

60 En hulle sal alle dinge a oor-
win.

61 Daarom, laat niemand a roem 
in die mens nie, maar laat hom 
eerder b roem in God, wat alle vy-
ande onder sy voete sal c onder-
werp.

62 Hulle sal a woon in die b teen-
woordigheid van God en sy 
Christus vir ewig en ewig.

63 Dit is a hulle vir wie Hy saam 
met Hom sal bring wanneer Hy 
sal b kom in die wolke van die he-
mel om op die aarde te c heers oor 
sy volk.

64 Dit is hulle wat sal deel hê 
aan die a eerste opstanding.

65 Dit is hulle wat te voorskyn 
sal kom in die a opstanding van 
die regverdiges.

66 Dit is hulle wat na a Berg b Sion 
moet kom, en na die stad van die 
lewende God, die hemelse plek, 
die heiligste van alles.

67 Dit is hulle wat gekom het na 

’n ontelbare skare engele, na die 
algemene samekoms en die kerk 
van a Henog, en van die b Eersge-
borene.

68 Dit is hulle wie se name a ge-
skryf is in die hemel, waar God en 
Christus die b regter is van almal.

69 Dit is hulle wat a regver-
dige mense is wat b vervolmaak 
is deur Jesus, die Middelaar van 
die c nuwe verbond, wat hierdie 
volmaakte d versoening teweeg-
gebring het deur die vergieting 
van sy eie e bloed.

70 Dit is hulle wie se liggame 
a selestiaal is, wie se b heerlikheid 
dié van die c son is, naamlik die 
heerlikheid van God, die hoogste 
van almal, wie se heerlikheid, die 
son van die uitspansel, beskryf 
word as ’n tipe.

71 En verder, ons het die a ter-
restriale wêreld gesien, en kyk 
en sien, dit is hulle wat van die 
terrestriale is, wie se heerlikheid 
verskil van dit van die kerk van 
die Eersgeborene wat die vol-
heid ontvang het van die Vader, 

 60 a Openb. 3:5; 21:7.
 61 a Joh. 5:41–44;  

1 Kor. 3:21–23.
  b 2 Ne. 33:6;  

Alma 26:11–16.  
gs Heerlikheid.

  c L&V 49:6.
 62 a Ps. 15:1–3; 24:3–4;  

1 Ne. 15:33–34;  
Moses 6:57.

  b L&V 130:7.  
gs Ewige Lewe.

 63 a L&V 88:96–98.  
gs Tweede Koms 
van Jesus Christus.

  b Matt. 24:30.
  c L&V 58:22.  

gs Jesus 

Christus—Christus 
se heerskappy in 
die Millennium.

 64 a Openb. 20:6.
 65 a gs Opstanding.
 66 a Jes. 24:23;  

Hebr. 12:22–24;  
Openb. 14:1;  
L&V 84:2; 133:56.

  b gs Sion.
 67 a L&V 45:9–12.
  b Hebr. 12:23;  

L&V 76:53–54.  
gs Eersgeborene.

 68 a gs Boek van die Lewe.
  b gs Jesus Christus—

Regter.
 69 a L&V 129:3; 138:12.

  b Moro. 10:32–33.
  c gs Nuwe en 

Ewigdurende 
Verbond.

  d gs Versoen, 
Versoening.

  e gs Bloed.
 70 a L&V 88:28–29;  

131:1–4; 137:7–10.  
gs Selestiale 
Heerlikheid.

  b L&V 137:1–4.
  c Matt. 13:43.
 71 a L&V 88:30.  

gs Terrestriale 
Heerlikheid.
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net soos die b maan verskil van die 
son in die uitspansel.

72 Kyk, dit is hulle wat gesterf 
het a sonder die b wet;

73 En ook hulle wat die a geeste 
is van mense wat in die b gevange-
nis gehou word, vir wie die Seun 
besoek het, en die c evangelie aan 
hulle d gepreek het, sodat hulle ge-
oordeel mag word volgens mense 
in die vlees;

74 Wat nie die a getuienis van 
 Jesus in die vlees aangeneem het 
nie, maar dit daarna aangeneem 
het.

75 Dit is hulle wat die eerbare 
mense van die aarde is, wat ver-
blind is deur die listigheid van 
die mens.

76 Dit is hulle wat van sy heer-
likheid ontvang, maar nie van sy 
volheid nie.

77 Dit is hulle wat die teenwoor-
digheid van die Seun ontvang, 
maar nie van die volheid van die 
Vader nie.

78 Daarom, hulle is a terrestriale 
liggame, en nie selestiale liggame 
nie, en verskil in heerlikheid soos 
die maan van die son verskil.

79 Dit is hulle wat nie a vas-
staan in die getuienis van Jesus 
nie; daarom verkry hulle nie die 
kroon oor die koninkryk van ons 
God nie.

80 En nou, dit is die einde van 
die visioen wat ons gesien het van 
die terrestriale, wat die Here ons 
gebied het om te skryf terwyl ons 
nog in die gees was.

81 En verder, ons het die heer-
likheid van die a telestiale gesien, 
welke heerlikheid dit van die 
mindere is, net soos die heerlik-
heid van die sterre verskil van die 
heerlikheid van die maan in die 
uitspansel.

82 Dit is hulle wat nie die evan-
gelie van Christus ontvang het 
nie, nóg die a getuienis van Jesus.

83 Dit is hulle wat nie die Hei-
lige Gees verloën nie.

84 Dit is hulle wat neergewerp 
word in die a hel.

85 Dit is hulle wat nie verlos 
sal word van die a duiwel tot die 
b laaste opstanding nie, totdat die 
Here, naamlik Christus die c Lam, 
sy werk sal voltooi nie.

86 Dit is hulle wat nie van sy 
volheid ontvang in die ewige 
wêreld nie, maar van die Heilige 
Gees deur die bediening van die 
terrestriale;

87 En die terrestriale deur die 
a bediening van die selestiale.

88 En ook, die telestiale ontvang 
dit deur die bediening van engele 
wat aangestel is om hulle te dien, 
of wat aangestel is om dienende 

 71 b 1 Kor. 15:40–41.
 72 a L&V 137:7, 9.
  b gs Wet.
 73 a Alma 40:11–14.  

gs Gees.
  b L&V 88:99; 138:8.  

gs Heil vir die Dode;  
Hel.

  c gs Evangelie.

  d 1 Petr. 3:19–20; 4:6;  
L&V 138:28–37.

 74 a gs Getuienis.
 78 a 1 Kor. 15:40–42.
 79 a L&V 56:16.
 81 a L&V 88:31.  

gs Telestiale 
Heerlikheid.

 82 a L&V 138:21.

 84 a 2 Ne. 9:12;  
Alma 12:11.  
gs Hel.

 85 a gs Duiwel.
  b Alma 11:41;  

L&V 43:18; 88:100–101.
  c gs Lam van God.
 87 a L&V 138:37.
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geeste te wees vir hulle; want 
hulle sal erfgename wees van heil.

89 En dus het ons gesien, in die 
hemelse visioen, die heerlikheid 
van die telestiale, wat alle begrip 
oortref;

90 En geen mens weet dit nie, 
behalwe hom aan wie God dit ge-
openbaar het.

91 En dus het ons die heerlik-
heid van die terrestriale gesien 
wat in alle dinge die heerlikheid 
van die telestiale oortref, naam-
lik in heerlikheid, en in mag, en 
in heerskappy.

92 En dus het ons die heerlik-
heid van die selestiale gesien, wat 
in alle dinge oortref—waar God, 
naamlik die Vader, heers op sy 
troon vir ewig en ewig;

93 Voor wie se troon alle dinge 
neerbuig in nederige a eerbied, en 
hom verheerlik vir ewig en ewig.

94 Hulle wat woon in sy a teen-
woordigheid is die kerk van die 
b Eersgeborene; en hulle sien soos 
hulle gesien word, en ken soos 
hulle c geken word, omdat hulle 
van sy volheid en van sy d genade 
ontvang het;

95 En hy maak hulle a gelyk in 
mag, en in krag, en in heerskappy.

96 En die heerlikheid van die se-
lestiale is een, net soos die heer-
likheid van die a son een is.

97 En die heerlikheid van die 

terrestriale is een, net soos die 
heerlikheid van die maan een is.

98 En die heerlikheid van die te-
lestiale is een, net soos die heer-
likheid van die sterre een is; want 
soos een ster verskil van ’n ander 
in heerlikheid, net so verskil die 
een van die ander in heerlikheid 
in die telestiale wêreld;

99 Want dit is hulle wat van 
a  Paulus is, en van Apollos, en 
van Céfas.

100 Dit is hulle wat sê hulle is 
van een en sommiges van ’n an-
der—sommiges van Christus en 
sommiges van Johannes, en som-
miges van Moses, en sommi-
ges van Elías, en sommiges van 
Esaias, en sommiges van Jesaja, 
en sommiges van Henog;

101 Maar nie die evangelie ont-
vang het nie, nóg die getuienis 
van Jesus, nóg die profete, nóg 
die a ewigdurende verbond.

102 En uiteindelik, dit is hulle 
almal wat nie saam met die hei-
liges a versamel sal word om op-
geneem te word in die b kerk van 
die Eersgeborene, en ontvang te 
word in die wolk nie.

103 Dit is a hulle wat b leuenaars, 
en towenaars, en c egbrekers, en 
hoereerders is, en wie ook al ’n 
leuen liefhet en lieg.

104 Dit is hulle wat die a toorn 
van God ly op die aarde.

 93 a gs Eerbied.
 94 a L&V 130:7.
  b gs Eersgeborene.
  c 1 Kor. 13:12.
  d gs Genade.
 95 a L&V 29:13; 78:5–7; 

84:38; 88:107; 132:20.

 96 a 1 Kor. 15:40–41.
 99 a 1 Kor. 3:4–7, 22.
 101 a gs Nuwe en 

Ewigdurende 
Verbond.

 102 a 1 Thes. 4:16–17;  
L&V 88:96–98.

  b L&V 78:21.
 103 a Openb. 21:8;  

L&V 63:17–18.
  b gs Lieg.
  c gs Egbreuk.
 104 a gs Verdoemenis.
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105 Dit is hulle wat die a wraak 
van die ewige vuur ly.

106 Dit is hulle wat neergewerp 
is in die a hel en die toorn van b Al-
magtige God c ly, tot die d volheid 
van tye, wanneer Christus alle vy-
ande onder sy voete e onderwerp 
het, en sy werk sal f vervolmaak 
het;

107 Wanneer hy die koninkryk 
sal oorhandig, en dit aan die Va-
der aanbied, vlekkeloos, en sê: Ek 
het oorwin en die a wynpers alleen 
b getrap, naamlik die wynpers van 
die felheid van die toorn van die 
Almagtige God.

108 Dan sal Hy gekroon word 
met die kroon van sy heerlikheid, 
om te sit op die a troon van sy mag 
om te heers vir ewig en ewig.

109 Maar kyk, en sien, ons het 
die heerlikheid en die inwoners 
van die telestiale wêreld gesien, 
dat hulle so talryk was soos die 
sterre in die uitspansel van die he-
mel, of soos die sand op die see-
strand;

110 En die stem van die Here 
gehoor wat sê: Al hierdie sal die 
knie buig, en elke tong sal a bely 
aan hom wat op die troon sit vir 
ewig en ewig.

111 Want hulle sal geoordeel 
word volgens hulle werke, en 

elke mens sal volgens sy eie 
a werke ontvang, sy eie heers-
kappy, in die b wonings wat voor-
berei is;

112 En hulle sal diensknegte 
wees van die Allerhoogste; maar 
a waar God en Christus b woon, 
kan hulle nie kom nie, wêrelde 
sonder einde.

113 Dit is die einde van die visi-
oen wat ons gesien het, wat ons 
gebied is om te skryf terwyl ons 
nog in die Gees was.

114 Maar a groot en wonderbaar-
lik is die werke van die Here, en 
die b verborgenhede van sy ko-
ninkryk wat Hy aan ons ge-
toon het, wat alle begrip oortref 
in heerlikheid, en in mag en in 
heerskappy;

115 Wat Hy ons gebied het ons 
nie moes skryf terwyl ons nog in 
die gees was nie, en is nie a toelaat-
baar vir die mens om te uiter nie;

116 Nóg is die mens a in staat 
om hulle bekend te maak, want 
hulle kan net gesien en b begryp 
word deur die mag van die Hei-
lige Gees, wat God skenk aan die-
gene wat Hom liefhet, en hulleself 
voor Hom reinig;

117 Aan wie Hy hierdie voor-
reg gun om vir hulleself te sien 
en te weet;

 105 a Judas 1:7.
 106 a gs Hel.
  b L&V 87:6.
  c L&V 19:3–20.
  d Efés. 1:10.
  e 1 Kor. 15:24–28.
  f Hebr. 10:14.
 107 a Gén. 49:10–12;  

Jes. 63:1–3.
  b Openb. 19:15;  

L&V 88:106;  
133:46–53.

 108 a L&V 137:3.
 110 a Filip. 2:9–11;  

Mosia 27:31.
 111 a Openb. 20:12–13.  

gs Werke.
  b Joh. 14:2;  

L&V 59:2; 81:6.
 112 a L&V 29:29.

  b Openb. 21:23–27.
 114 a Openb. 15:3;  

Morm. 9:16–18;  
Moses 1:3–5.

  b Jakob 4:8.
 115 a 2 Kor. 12:4.
 116 a 3 Ne. 17:15–17;  

19:32–34.
  b 1 Kor. 2:10–12.
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1–4, Diere het geeste en sal in ewige 
geluksaligheid woon; 5–7, Hierdie 
aarde het ’n tydelike bestaan van 
7,000 jaar; 8–10, Verskeie engele 
herstel die evangelie en dien op die 
aarde; 11, Die verseëling van die 
144,000; 12–14, Christus sal kom 
aan die begin van die sewende dui
send jaar; 15 Twee profete sal ver
wek word vir die Joodse nasie.

Vraag: Wat is die a see van glas 
waarvan Johannes spreek, 4de 
hoofstuk, en 6de vers van Open-
baring?
Antwoord: Dit is die b aarde, 
in sy geheiligde, onsterflike, en 
c ewige toestand.

2 Vraag: Wat moet ons verstaan 
onder die vier diere waarvan in 
dieselfde vers gespreek word?

Antwoord: Hulle is a figuurlike 
uitdrukkings, gebruik deur die 

Openbaarder, Johannes, om die 
b hemel, die c paradys van God, 
die d vreugde van die mens en van 
diere en van kruipende dinge en 
van die voëls van die lug te be-
skryf; dit wat geestelik is, is in die 
gelykenis van dit wat stoflik is; en 
dit wat stoflik is, is in die gelyke-
nis van dit wat geestelik is; die 
e gees van die mens is in die gely-
kenis van sy persoon, so ook die 
gees van die f dier, en elke ander 
skepsel wat die Here geskape het.

3 Vraag: Is die vier diere beperk 
tot individuele diere, of verteen-
woordig hulle klasse of ordes?

Antwoord: Hulle is beperk tot 
vier individuele diere, wat aan Jo-
hannes getoon is, om die heerlik-
heid van die klasse van diere in 
hulle bestemde orde of a sfeer van 
skepping te verteenwoordig, in die 
genieting van hul ewige b geluk.

77 1 a L&V 130:6–9.
  b L&V 88:17–20, 25–26.
  c gs Aarde—Finale 

toestand van die 
aarde;  
Selestiale Heerlikheid.

 2 a gs Simbolisme.
  b gs Hemel.
  c gs Paradys.
  d gs Vreugde.
  e Ether 3:15–16;  

Abr. 5:7–8.  

gs Gees.
  f Moses 3:19.
 3 a L&V 93:30;  

Moses 3:9.
  b L&V 93:33–34.

118 Dat deur die mag en open-
baring van die Gees, terwyl in die 
vlees, hulle in staat is om sy teen-
woordigheid in die wêreld van 
heerlikheid te verduur.

119 En aan God en die Lam kom 
heerlikheid toe, en eer, en heers-
kappy vir ewig en ewig. Amen.

AFDELING 77
Openbaring gegee aan Joseph Smith die Profeet, te Hiram, Ohio, 
ongeveer Maart 1832. Joseph Smith se geskiedenis verklaar, “Be
treffende die vertaling van die Skrifture het ek die volgende verdui
deliking van die Openbaring van Johannes ontvang.”
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4 Vraag: Wat moet ons verstaan 
onder die oë en vlerke wat die 
diere gehad het?

Antwoord: Hulle oë is ’n voor-
stelling van lig en a kennis, dit is, 
hulle is vol kennis; en hulle vlerke 
is ’n voorstelling van b mag, om te 
beweeg, om te handel, ens.

5 Vraag: Wat moet ons verstaan 
onder die vier en twintig a ouder-
linge van wie Johannes gespreek 
het?

Antwoord: Ons moet verstaan 
dat hierdie ouderlinge wat Johan-
nes gesien het, ouderlinge was 
wat b getrou was in die werk van 
die bediening en gesterf het; wat 
behoort het aan die c sewe kerke, 
en toe in die paradys van God 
was.

6 Vraag: Wat moet ons verstaan 
onder die boek wat Johannes ge-
sien het, wat op die rug a verseël 
was met sewe seëls?

Antwoord: Ons moet verstaan 
dat dit die geopenbaarde wil, b ver-
borgenhede en die werke van God 
bevat; die versteekte dinge van sy 
beheer betreffende hierdie c aarde 
gedurende die seweduisend jaar 
van die voortduur daarvan, of die 
tydelike bestaan daarvan.

7 Vraag: Wat moet ons verstaan 
onder die sewe seëls waarmee dit 
verseël was?

Antwoord: Ons moet verstaan 
dat die eerste seël die dinge van 

die a eerste duisend jaar bevat, en 
die tweede ook van die tweede 
duisend jaar, en so aan tot die se-
wende.

8 Vraag: Wat moet ons verstaan 
onder die vier engele waarvan ge-
spreek word in die 7de hoofstuk 
en 1ste vers van Openbaring?

Antwoord: Ons moet verstaan 
dat hulle vier engele is wat uitge-
stuur is deur God, aan wie mag 
gegee is oor die vier hoeke van die 
aarde, om lewens te red en te ver-
nietig; dit is hulle wat die a ewig-
durende evangelie het om toe te 
vertrou aan elke nasie, stam, taal 
en volk; met die mag om die he-
mele te sluit, om tot die lewe te 
verseël, of na die b gebiede van die 
duisternis neer te werp.

9 Vraag: Wat moet ons verstaan 
onder die engel wat opkom van-
uit die ooste, Openbaring 7de 
hoofstuk en 2de vers?

Antwoord: Ons moet verstaan 
dat die engel wat opkom vanuit 
die ooste hy is aan wie die seël 
van die lewende God oor die 
twaalf stamme van a Israel ge-
gee word; daarom roep hy tot 
die vier engele wat die ewigdu-
rende evangelie het, en sê: Moe-
nie die aarde beskadig nie, nóg 
die see, nóg die bome, totdat ons 
die diensknegte van ons God op 
hulle b voorhoofde geseël het. En, 
as julle dit wil aanvaar, dit is c Elías 

 4 a gs Kennis.
  b gs Krag.
 5 a Openb. 4:4, 10.
  b Openb. 14:4–5.
  c Openb. 1:4.
 6 a Openb. 5:1.

  b gs Verborgenhede 
van God.

  c gs Aarde.
 7 a L&V 88:108–110.
 8 a Openb. 14:6–7.
  b Matt. 8:11–12; 22:1–14;  

L&V 133:71–73.
 9 a Openb. 7:4–8.
  b Eség. 9:4.
  c gs Elías.
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wat sou kom om die stamme van 
Israel byeen te versamel en alle 
dinge te d herstel.

10 Vraag: Wanneer sal die dinge 
waarvan gespreek word in hier-
die hoofstuk vervul word?

Antwoord: Hulle sal vervul 
word in die a sesde duisend jaar, 
of die opening van die sesde seël.

11 Vraag: Wat moet ons verstaan 
onder die verseëling van die a een-
honderd vier en veertigduisend, 
vanuit al die stamme van Israel—
twaalfduisend uit elke stam?

Antwoord: Ons moet verstaan 
dat diegene wat verseël is, b hoë-
priesters is, geordineer tot die 
heilige orde van God, om die 
ewigdurende evangelie te be-
dien, want dit is hulle wat geor-
dineer is uit elke nasie, stam, taal 
en volk, deur die engele aan wie 
mag gegee is oor die nasies van 
die aarde, om soveel as wat wil 
kom, na die kerk van die c Eers-
geborene te bring.

12 Vraag: Wat moet ons verstaan 
onder die klink van die a trom-
pette waarna verwys word in die 
8ste hoofstuk van Openbaring?

Antwoord: Ons moet verstaan 
dat soos God die wêreld in ses 
dae gemaak het, en op die se-
wende dag sy werk voltooi het, en 
dit b geheilig het, en ook die mens 
uit die c stof van die aarde gevorm 

het, net so, aan die begin van die 
sewende duisend jaar sal die Here 
God die aarde d heilig, en die heil 
van die mens volbring, en alle 
dinge e oordeel, en sal alle dinge 
f verlos behalwe dit wat Hy nie in 
sy mag geplaas het nie, wanneer 
Hy alle dinge sal verseël het, tot 
die einde van alle dinge; en die 
klink van die trompette van die 
sewe engele is die voorbereiding 
en voleindiging van sy werk, aan 
die begin van die sewende dui-
send jaar—die bereiding van die 
weg voor die tyd van sy koms.

13 Vraag: Wanneer sal die dinge 
volbring word wat opgeteken is 
in die 9de hoofstuk van Openba-
ring?

Antwoord: Dit sal volbring 
word na die opening van die se-
wende seël, voor die koms van 
Christus.

14 Vraag: Wat moet ons verstaan 
onder die klein boekie wat deur 
Johannes a geëet was, waarna ver-
wys word in die 10de hoofstuk 
van Openbaring?

Antwoord: Ons moet verstaan 
dat dit ’n sending was, en ’n or-
dinansie, vir hom om die stamme 
van Israel te b versamel; kyk, dit 
is Elías, wat, soos dit geskryf is, 
moet kom en alle dinge c herstel.

15 Vraag: Wat moet verstaan 
word onder die twee a getuies, in 

 9 d gs Herstelling van 
die Evangelie.

 10 a Openb. 6:12–17.
 11 a Openb. 14:3–5.
  b gs Hoëpriester.
  c L&V 76:51–70.  

gs Eersgeborene.
 12 a Openb. 8:2.

  b Gén. 2:1–3;  
Ex. 20:11; 31:12–17;  
Mosia 13:16–19;  
Moses 3:1–3;  
Abr. 5:1–3.

  c Gén. 2:7.
  d L&V 88:17–20.
  e gs Jesus 

Christus—Regter.
  f gs Verlos, Verlossing.
 14 a Eség. 2:9–10; 3:1–4;  

Openb. 10:10.
  b gs Israel—Die 

versameling van Israel.
  c Matt. 17:11.
 15 a Openb. 11:1–14.
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1–4, Die Heiliges moet ’n voorraad
skuur organiseer en vestig; 5–12, 
Die verstandige gebruik van hulle 
besittings sal lei tot heil; 13–14, 
Die Kerk moet onafhanklik wees 
van aardse magte; 15–16, Mígael 
(Adam) dien onder die leiding van 
die Heilige Een (Christus); 17–22, 
Geseënd is die getroues, want hulle 
sal alle dinge beërwe.

Die Here het tot Joseph Smith, Jr., 
gespreek en gesê: Slaan ag op My, 
sê die Here julle God, julle wat 

geordineer is tot die a hoëpriester-
skap van my kerk, wat julleself 
byeen versamel het;

2 En luister na die a raad van 
Hom wat julle van omhoog b ge-
ordineer het, wat die woorde van 
wysheid in jul ore sal spreek, so-
dat heil tot julle mag wees in 
daardie ding wat julle voor My 
gebring het, sê die Here God.

3 Want voorwaar Ek sê vir 
julle, dat die tyd gekom het, en 
nou op hande is; en kyk, en sien, 
dit is noodwendig dat daar ’n 

die elfde hoofstuk van Openba-
ring?

Antwoord: Hulle is twee pro-
fete wat verwek sal word vir die 
b Joodse nasie in die c laaste dae, 

ten tye van die d herstelling, en 
om te profeteer aan die Jode na-
dat hulle versamel is en die stad 
Jerusalem gebou het in die e land 
van hulle vaders.

 15 b gs Jode.
  c gs Laaste Dae.
  d gs Herstelling van 

die Evangelie.

  e Amos 9:14–15.
78 1 a gs Melgisédekse 

Priesterskap.
 2 a gs Raad.

  b gs Ordineer, 
Ordinering.

AFDELING 78
Openbaring gegee deur Joseph Smith die Profeet te Kirtland, Ohio, 
1 Maart 1832. Op daardie dag het die Profeet en ander leiers byeen
gekom om Kerksake te bespreek. Hierdie openbaring het oorspronk
lik die Profeet, Sidney Rigdon, en Newel K. Whitney beveel om na 
Missouri te reis en die Kerk se handels en drukkerybelange te or
ganiseer deur ’n “maatskappy” te stig wat sou toesig hou oor hier
die pogings, om fondse te genereer vir die vestiging van Sion en tot 
die voordeel van die armes. Hierdie maatskappy, bekend as die Uni
ted Firm [Verenigde Maatskappy], is in April 1832 georganiseer en 
ontbind in 1834 (sien afdeling 82). ’n Tydperk na die ontbinding 
daarvan, onder die leiding van Joseph Smith, het die frase “die sake 
van die voorraadskuur vir die armes” die “handels en drukkery be
lange” vervang in dié openbaring, en die woord “orde” het die woord 
“maatskappy” vervang.
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a organisasie moet wees vir my 
volk, vir die beheer en vestiging 
van ’n b voorraadskuur vir die c ar-
mes van my volk, beide in hierdie 
plek en in die land d Sion—

4 Vir die permanente en ewig-
durende vestiging en orde vir my 
kerk, om die saak te bevorder, wat 
julle aangeneem het, vir die heil 
van die mens, en vir die heerlik-
heid van julle Vader wat in die 
hemel is;

5 Dat julle a gelyk mag wees in 
die verbintenisse van hemelse 
dinge, ja en ook in aardse dinge, 
vir die verkryging van hemelse 
dinge.

6 Want as julle nie gelyk is in 
aardse dinge nie, kan julle nie ge-
lyk wees in die verkryging van 
hemelse dinge nie;

7 Want as julle wil dat Ek aan 
julle ’n plek gee in die a selestiale 
wêreld, moet julle julself b voor-
berei deur dié dinge te c doen wat 
Ek julle gebied het en vereis het 
van julle.

8 En nou, voorwaar so sê die 
Here, dit is raadsaam dat alle 
dinge gedoen word tot my a heer-
likheid, deur julle wat saamge-
bind is in hierdie b orde;

9 Of, met ander woorde, laat my 
dienskneg Newel K. Whitney en 
my dienskneg Joseph Smith, Jr., 
en my dienskneg Sidney Rigdon 

in raadpleging sit met die heili-
ges wat in Sion is;

10 Anders soek a Satan om hulle 
harte weg te draai van die waar-
heid, dat hulle verblind word en 
nie die dinge verstaan wat vir 
hulle voorberei is nie.

11 Daarom, ’n gebod gee Ek aan 
julle, om julleself voor te berei en 
te organiseer deur ’n verbintenis 
of ’n ewigdurende a verbond wat 
nie verbreek kan word nie.

12 En hy wat dit verbreek sal 
sy amp en plek in die kerk kwyt 
wees, en sal oorgelewer word aan 
die a teisterings van Satan tot die 
dag van verlossing.

13 Kyk, dit is die voorbereiding 
waarmee Ek julle voorberei, en 
die fondament, en die voorbeeld 
wat Ek aan julle gee, waardeur 
julle die gebooie wat aan julle ge-
gee word mag uitvoer;

14 Sodat deur my voorsienig-
heid, nieteenstaande die a beproe-
wing wat op julle sal neerdaal, 
sodat die kerk onafhanklik mag 
staan bo alle ander skepsels on-
der die selestiale wêreld;

15 Sodat julle mag opkom na die 
a kroon wat voorberei word vir 
julle, en b heersers gemaak word 
oor vele koninkryke, sê die Here 
God, die Heilige Een van Sion, 
wat die fondamente van c Adam-
ondi-Ahman gevestig het;

 3 a L&V 82:11–12, 15–21.
  b L&V 72:9–10; 83:5–6.
  c L&V 42:30–31.  

gs Welsyn.
  d L&V 57:1–2.
 5 a L&V 49:20.  

gs Toewy, Wet van 
Toewyding.

 7 a gs Selestiale 
Heerlikheid.

  b L&V 29:8; 132:3.
  c L&V 82:10.
 8 a Moses 1:39.
  b L&V 92:1.
 10 a gs Duiwel.
 11 a gs Verbond.

 12 a 1 Kor. 5:5;  
L&V 82:21; 104:8–10.

 14 a L&V 58:2–4.
 15 a gs Kroon;  

Verheffing.
  b Openb. 5:10;  

L&V 76:56–60; 132:19.
  c gs Adam-ondi-Ahman.
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1–4, Jared Carter word geroep 
om die evangelie te preek deur die 
Trooster.

Voorwaar Ek sê vir jou, dat dit 
my wil is dat my dienskneg Jared 
Carter weer na die oostelike streke 
moet gaan, van plek tot plek, en 

van stad tot stad, in die krag van 
die a ordinering waarmee hy ge-
ordineer is, en blye tydings van 
groot vreugde verkondig, naamlik 
die ewigdurende evangelie.

2 En Ek sal die a Trooster na hom 
stuur, wat hom die waarheid sal 
leer en die weg wat hy sal gaan;

16 Wat a Mígael aangestel het as 
julle prins, en sy voete gevestig 
het, en hom omhoog gestel het, en 
aan hom die sleutels van heil ge-
gee het onder die raadgewing en 
leiding van die Heilige Een, wat 
sonder begin van dae of einde van 
lewe is.

17 Voorwaar, voorwaar, Ek sê 
vir julle, julle is klein kindertjies, 
en julle het nog nie begryp wat-
ter groot seëninge die Vader in 
sy hande het en voorberei het vir 
julle nie;

18 En julle kan nie alle dinge nou 
a verdra nie; nietemin, wees bly-
moedig, want Ek sal julle b voort-
lei. Die koninkryk behoort aan 
julle en die seëninge daarvan be-
hoort aan julle, en die rykdomme 

van die c ewigheid behoort aan 
julle.

19 En hy wat alle dinge met 
a dankbaarheid ontvang sal ver-
heerlik word; en die dinge van 
hierdie aarde sal aan hom toege-
voeg word, ja selfs ’n b honderd-
voudig, ja, meer.

20 Daarom, doen die dinge wat 
Ek julle gebied het, sê julle Ver-
losser, naamlik die Seun a Ahman, 
wat alle dinge voorberei voordat 
Hy julle b neem;

21 Want julle is die a kerk van die 
Eersgeborene, en Hy sal julle b op-
neem in ’n wolk, en elkeen sy deel 
toeken.

22 En hy wat ’n getroue en ’n 
a verstandige b rentmeester is, sal 
c alle dinge beërwe. Amen.

 16 a L&V 27:11; 107:54–55.  
gs Adam.

 18 a Joh. 16:12;  
3 Ne. 17:2–3;  
L&V 50:40.

  b L&V 112:10.
  c gs Ewige Lewe.
 19 a Mosia 2:20–21.  

gs Dank, Dankbaar, 
Danksegging.

  b Matt. 19:29.
 20 a L&V 95:17.
  b 1 Thes. 4:17.
 21 a L&V 76:53–54.
  b L&V 88:96–98.
 22 a L&V 72:3–4.

  b gs Rentmeester, 
Rentmeesterskap.

  c L&V 84:38.
79 1 a L&V 52:38.  

gs Ordineer, 
Ordinering.

 2 a Joh. 14:26.  
gs Trooster.

AFDELING 79
Openbaring gegee deur Joseph Smith die Profeet, te Hiram, Ohio, 
12 Maart 1832.
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3 En in soverre hy getrou is, sal 
Ek hom weer kroon met gerwe.

4 Daarom, laat jou hart bly wees, 

my dienskneg Jared Carter, en 
a vrees nie, sê jou Here, naamlik 
Jesus Christus. Amen.

1–5, Stephen Burnett en Eden 
Smith word geroep om te preek in 
welke plek hulle ook al verkies.

Voorwaar, so sê die Here aan jou 
my dienskneg Stephen Burnett: 
Gaan jy, gaan jy die wêreld in 
en a preek die evangelie aan elke 
skepsel wat binne die klank van 
jou stem kom.

2 En in soverre jy ’n metgesel be-
geer, sal Ek aan jou my dienskneg 
Eden Smith gee.

3 Daarom, gaan julle en preek 
my evangelie, hetsy na die noorde 
of na die suide, na die ooste of 
die weste, dit maak nie saak nie, 
want julle kan nie ’n fout begaan  
nie.

4 Daarom, verkondig die dinge 
wat julle gehoor het, en waarlik 
glo, en a weet dat dit waar is.

5 Kyk, dit is die wil van Hom 
wat julle a geroep het, julle Ver-
losser, naamlik Jesus Christus. 
Amen.

 4 a L&V 68:5–6.
80 1 a Mark. 16:15.

 4 a gs Getuienis.
 5 a gs Roep, Geroepe 

van God, Roeping.

AFDELING 80
Openbaring deur Joseph Smith die Profeet, aan Stephen Burnett ge
gee, te Hiram, Ohio, 7 Maart 1832.

AFDELING 81
Openbaring gegee deur Joseph Smith die Profeet, te Hiram, Ohio, 
15 Maart 1832. Frederick G. Williams is geroep om ’n hoëpriester en 
’n raadgewer vir Joseph Smith in die Presidensie van die Hoëpries
terskap te wees. Die historiese verslae toon dat toe hierdie openba
ring ontvang is in Maart 1832, dit vir Jesse Gause tot die amp van 
raadgewer vir Joseph Smith in die Presidensie geroep het. Toe hy eg
ter nie daarin kon slaag om voort te gaan op ’n wyse in ooreenstem
ming met hierdie aanstelling nie, is die roeping daarna oorgedra aan 
Frederick G. Williams. Die Openbaring (gedateer Maart 1832) moet 
beskou word as ’n stap in die rigting tot die formele organisasie van 
die Eerste Presidensie, wat spesifiek die amp van raadgewer vereis 
in daardie groep en die waardigheid van die aanstelling verduidelik. 
Broer Gause het vir ’n tydlank gedien, maar is geëkskommunikeer 
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1–2, Die sleutels van die koninkryk 
word altyd gehou deur die Eerste 
Presidensie; 3–7, Indien Frede
rick G. Williams getrou is in sy be
diening, sal hy die ewige lewe hê.

Voorwaar, voorwaar, Ek sê vir 
jou my dienskneg Frederick  G. 
Williams: Luister na die stem van 
Hom wat spreek, na die woord van 
die Here jou God, en slaan ag op 
die roeping waarmee jy geroep is, 
naamlik om ’n a hoëpriester in my 
kerk te wees, en ’n raadgewer vir 
my dienskneg Joseph Smith, Jr.;

2 Aan wie Ek die a sleutels van 
die koninkryk gegee het, wat al-
tyd behoort aan die b Presidensie 
van die Hoëpriesterskap:

3 Daarom, voorwaar Ek erken 
hom en sal hom seën, en ook jou, 
in soverre jy getrou is in raad-
gewing, in die amp waartoe Ek 

jou aangestel het, altyd in gebed, 
hardop en in jou hart, in die open-
baar en in die geheim, ook in jou 
bediening om die evangelie te 
verkondig in die land van die le-
wendes, en onder jou broers.

4 En sodoende sal jy die grootste 
goed doen aan jou medemens, en 
sal die a heerlikheid bevorder van 
Hom wat jou Here is.

5 Daarom, wees getrou; staan in 
die amp waarin Ek jou aangestel 
het; a staan die swakkes by, lig die 
hande op wat neerhang, en b ver-
sterk die c verswakte knieë.

6 En indien jy getrou is tot die 
einde, sal jy ’n kroon hê van a on-
sterflikheid, en die b ewige lewe 
in die c wonings wat Ek voorbe-
rei het in die huis van my Vader.

7 Sien, en kyk, hierdie is die 
woorde van Alfa en Omega, 
naamlik Jesus Christus. Amen.

81 1 a gs Hoëpriester.
 2 a gs Sleutels van die 

Priesterskap.
  b L&V 107:8–9, 22.  

gs Eerste Presidensie.

 4 a Moses 1:39.
 5 a Mosia 4:15–16.
  b L&V 108:7.
  c Jes. 35:3.
 6 a gs Onsterflik, 

Onsterflikheid.
  b gs Ewige Lewe;  

Verheffing.
  c Joh. 14:2–3;  

L&V 59:2; 106:8.

vanuit die Kerk in Desember 1832. Broer Williams is geordineer tot 
die spesifieke amp op 18 Maart 1833.

AFDELING 82
Openbaring gegee aan Joseph Smith die Profeet, te Independence, 
Jacksondistrik, Missouri, 26 April 1832. Die geleentheid was ’n 
raad van hoëpriesters en ouderlinge van die Kerk. Tydens die raad 
is Joseph Smith onderskraag as die President van die Hoëpriester
skap, tot welke amp hy voorheen geordineer is tydens ’n konferensie 
van hoëpriesters, ouderlinge, en lede, te Amherst, Ohio, 25 Janua
rie 1832 (sien die opskrif van afdeling 75). Hierdie openbaring her
haal die opdragte gegee in ’n vroeëre openbaring (afdeling 78) om 
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1–4, Waar veel gegee is, word veel 
vereis; 5–7, Duisternis heers in die 
wêreld; 8–13, Die Here is gebonde 
wanneer ons doen wat Hy sê; 14–
18, Sion moet toeneem in skoonheid 
en heiligheid; 19–24, Elkeen moet 
die belange van sy naaste nastreef.

Voorwaar, voorwaar, Ek sê vir 
julle, my diensknegte, dat in so-
verre julle mekaar jul oortredings 
a vergewe het, net so vergewe Ek, 
die Here, julle.

2 Nietemin, daar is diegene on-
der julle wat uitermate gesondig 
het; ja, en wel a almal van julle het 
gesondig; maar voorwaar Ek sê 
vir julle, wees op jou hoede van 
nou af, en weerhou van sonde, 
sodat sware oordele nie op julle 
hoofde val nie.

3 Want van hom aan wie a veel 
gegee is, word veel b vereis en hy 
wat c sondig teen die groter d lig, 
sal die groter veroordeling ont-
vang.

4 Julle roep my Naam aan vir 
a openbarings, en Ek gee hulle 
aan julle, en in soverre julle nie 
my woorde gehoorsaam wat Ek 

aan julle gee nie, word julle oor-
treders; en b geregtigheid en oor-
deel is die straf wat gekoppel is 
aan my wet.

5 Daarom, wat Ek aan een sê, 
sê Ek aan almal: a Waak, want die 
b teenstander versprei sy heers-
kappye, en die c duisternis heers;

6 En die toorn van God is ont-
vlam teen die inwoners van die 
aarde; en niemand doen goed nie, 
want almal het van die a weg af-
gewyk.

7 En nou, voorwaar, Ek sê vir 
julle, Ek, die Here, sal nie enige 
a sonde aan julle toereken nie; 
gaan julle weë en sondig nie meer 
nie; maar tot die siel wat sondig 
sal die b vorige sondes terugkeer, 
sê die Here julle God.

8 En verder, Ek sê vir julle, Ek 
gee aan julle ’n a nuwe gebod, so-
dat julle my wil aangaande julle 
mag begryp;

9 Of, met ander woorde, Ek gee 
aan julle aanwysings oor hoe julle 
mag a optree voor My, sodat dit 
tot julle voordeel mag strek vir 
jul heil.

10 Ek, die Here, is a gebonde 
82 1 a Matt. 6:14–15;  

L&V 64:9–11.
 2 a Rom. 3:23.
 3 a Lk. 12:48;  

Jak. 4:17.  
gs Toerekenbaar, 
Toerekenbaarheid.

  b gs Rentmeester, 
Rentmeesterskap.

  c gs Afval;  
Sonde.

  d Joh. 15:22–24.  
gs Lig, Lig van 
Christus.

 4 a gs Openbaring.
  b gs Geregtigheid.
 5 a gs Waak, Wagte.
  b gs Duiwel.
  c gs Duisternis, 

Geestelike.
 6 a Rom. 3:12;  

L&V 1:16.

 7 a gs Sonde.
  b L&V 1:32–33; 58:43.
 8 a Joh. 13:34.
 9 a L&V 43:8.
 10 a Jos. 23:14;  

1 Kon. 8:23;  
L&V 1:38; 130:20–21.  
gs Gehoorsaam, 
Gehoorsaamheid;  
Seën, Geseënd, 
Seëning.

’n maatskappy te vestig—bekend as die Verenigde Maatskappy (on
der Joseph Smith se leiding, het die term “orde” later “maatskappy” 
vervang)—om die Kerk se handels en drukkery belange te reguleer.
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 11 a L&V 78:3–7, 11–15.
 13 a Jes. 33:20; 54:2.  

gs Pen.
 14 a gs Sion.
  b Jes. 52:1;  

L&V 113:7–8.
 17 a L&V 51:3.  

gs Toewy, Wet van 
Toewyding.

 18 a Matt. 25:14–30;  
L&V 60:13.  
gs Gawe;  
Gawes van die Gees.

  b L&V 42:30–34, 55; 

119:1–3.  
gs Voorraadskuur.

 19 a L&V 88:67.  
gs Oog, Oë.

 20 a gs Verenigde Orde.

wanneer julle doen wat Ek sê; 
maar wanneer julle nie doen wat 
Ek sê nie, het julle geen belofte 
nie.

11 Daarom, voorwaar Ek sê vir 
julle, dat dit raadsaam is vir my 
diensknegte Edward Partridge 
en Newel K. Whitney, A. Sidney 
Gilbert en Sidney Rigdon, en my 
dienskneg Joseph Smith, en John 
Whitmer en Oliver Cowdery, en 
W.W. Phelps en Martin Harris 
om a saamgebind te wees deur ’n 
band en ’n verbond wat nie ver-
breek kan word deur oortreding 
nie, behalwe dat oordeel onmid-
dellik sal volg, in julle onderskeie 
rentmeesterskappe—

12 Om die sake van die armes te 
beheer, en alle dinge betreffende 
die bisdom beide in die land Sion 
en in die land Kirtland;

13 Want Ek het die land Kirt-
land toegewy in my eie bepaalde 
tyd tot die voordeel van die hei-
liges van die Allerhoogste, en as 
’n a pen van Sion.

14 Want Sion moet toeneem in 
skoonheid, en in heiligheid; haar 
grense moet vergroot word; haar 
penne moet versterk word; ja, 
voorwaar Ek sê vir julle, a Sion 
moet opstaan en haar b mooi klere 
aantrek.

15 Daarom, Ek gee aan julle hier-
die gebod, dat julle julself bind 

deur hierdie verbond, en dit sal 
gedoen word volgens die wette 
van die Here.

16 Kyk, hier is wysheid ook in 
My tot julle voordeel.

17 En julle moet a gelyk wees. 
of met ander woorde, julle moet 
gelyke aanspraak hê op die be-
sittings, tot die voordeel om die 
sake van julle rentmeesterskappe 
te beheer, elkeen volgens sy be-
hoeftes en node, in soverre sy 
behoeftes regverdig is—

18 En dit alles tot die voordeel 
van die kerk van die lewende 
God, sodat elkeen sy a talent mag 
verbeter, sodat elkeen ander ta-
lente mag verkry, ja, selfs ’n hon-
derdvoudig, om in die Here se 
b voorraadskuur geplaas te word, 
om gemeenskaplike besit te word 
van die hele kerk—

19 Elkeen moet die belange soek 
van sy naaste, en om alle dinge te 
doen met ’n a oog enkel gerig op 
die heerlikheid van God.

20 Hierdie a orde het Ek aange-
stel om ’n ewigdurende orde te 
wees vir julle, en vir julle opvol-
gers, in soverre julle nie sondig 
nie.

21 En die siel wat sondig teen 
hierdie verbond, en sy hart ver-
hard daarteen, sal mee gehandel 
word volgens die wette van my 
kerk, en sal oorgelewer word aan 
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die a teisterings van Satan tot die 
dag van verlossing.

22 En nou, voorwaar Ek sê vir 
julle, en dit is wysheid, maak vir 
julleself vriende met die mam-
mon van ongeregtigheid, en hulle 
sal julle nie vernietig nie.

23 Laat oordeel slegs aan My 

oor, want dit is myne en Ek sal 
a vergeld. Vrede vir julle; my seë-
ninge sal met julle voortduur.

24 Want ja, die a koninkryk be-
hoort nog steeds aan julle, en sal 
wees vir ewig, mits julle nie afval 
van julle standvastigheid nie. Dit 
is so. Amen.

 21 a L&V 104:8–10.
 23 a Rom. 12:19;  

Morm. 3:15.
 24 a Lk. 12:32;  

L&V 64:3–5.  
gs Koninkryk van 

God of Koninkryk 
   van die Hemel.
83 1 a Jak. 1:27.
 2 a 1 Tim. 5:8.
 4 a Mosia 4:14.
 5 a L&V 78:3.  

gs Voorraadskuur.
 6 a gs Weduwee.
  b Mosia 4:16–26;  

Hel. 4:11–13;  
L&V 42:30–39.  
gs Armes.

AFDELING 83
Openbaring gegee deur Joseph Smith die Profeet, te Independence, 
Missouri, 30 April 1832. Hierdie openbaring is ontvang terwyl die 
Profeet in ’n raadsvergadering gesit het met sy broers.
1–4, Vroue en kinders het aanspraak 
op hulle mans en vaders vir hulle 
onderhoud; 5–6, Weduwees en wese 
het aanspraak op die Kerk vir hulle 
onderhoud.

Voorwaar, so sê die Here, byko-
mend tot die wette van die kerk 
aangaande vroue en kinders, die-
gene wat aan die kerk behoort, 
wat hulle mans of vaders a ver-
loor het:

2 Vroue het a aanspraak op hulle 
mans vir hulle onderhoud, totdat 
hul mans geneem word; en indien 
hulle nie oortreders bevind word 
nie, sal hulle deelgenootskap hê 
in die kerk.

3 En indien hulle nie getrou is 

nie, sal hulle nie deelgenootskap 
hê in die kerk nie; nietemin hulle 
mag hulle erfenisse behou vol-
gens die wette van die land.

4 Alle a kinders het aanspraak 
op hulle ouers vir hulle onder-
houd totdat hulle meerderjarig 
is.

5 En daarna, het hulle aan-
spraak op die kerk, of met ander 
woorde, op die Here se a voor-
raadskuur, indien hulle ouers nie 
genoegsaam het om vir hulle er-
fenisse te gee nie.

6 En die voorraadskuur sal be-
heer word deur die toewydings 
van die kerk; en vir die a wedu-
wees en wese sal voorsien word, 
asook die b armes. Amen.
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1–5, Die Nuwe Jerusalem en die 
tempel sal gebou word in Mis
souri; 6–17, Die lyn van die pries
terskap vanaf Moses tot Adam word 
gegee; 18–25, Die groter priester
skap hou die sleutel van die kennis 
aangaande God; 26–32, Die min
dere priesterskap hou die sleutel van 
die bediening van engele en van die 
voorbereidende evangelie; 33–44, 
Die mens ontvang die ewige lewe 
deur die eed en verbond van die 
priesterskap; 45–53, Die gees van 
Christus verlig die mens en die wê
reld lê in sonde; 54–61, Die Heili
ges moet getuig van daardie dinge 
wat hulle ontvang het; 62–76, Hulle 
moet die evangelie predik en tekens 
sal volg; 77–91, Ouderlinge moet 
uitgaan sonder beurs of reissak en 
die Here sal sorg vir hulle behoef
tes; 92–97, Plae en vervloekings 
wag vir diegene wat die evangelie 
verwerp; 98–102, Die nuwe lied van 
die verlossing van Sion word gegee; 
103–110, Laat elkeen staan in sy eie 
amp en arbei in sy eie roeping; 111–
120, Die Here se diensknegte moet 

die gruwel van verwoestings in die 
laaste dae verkondig.

’n Openbaring van Jesus Chris-
tus aan sy dienskneg Joseph 
Smith, Jr., en ses ouderlinge, ter-
wyl hulle hul harte verenig en 
hulle stemme omhoog a verhef 
het.

2 Ja, die woord van die Here 
aangaande sy kerk, gevestig in 
die laaste dae vir die a herstelling 
van sy volk, soos hy gespreek het 
by monde van sy b profete, en vir 
die versameling van sy c heiliges 
om op d Berg Sion te staan, wat die 
stad van die e Nuwe Jerusalem sal 
wees.

3 Welke stad gebou sal word, 
beginnende by die a tempelper-
seel, wat aangewys is deur die 
vinger van die Here, op die wes-
telike grense van die Staat Mis-
souri, en toegewy deur die hand 
van Joseph Smith, Jr., en andere 
in wie die Here ’n welbehae ge-
had het.

4 Voorwaar, dit is die woord van 
84 1 a gs Gebed.
 2 a gs Israel—Die 

versameling 
van Israel.

  b Hand. 3:19–21.

  c gs Heilige.
  d Jes. 2:2–5; Hebr. 12:22;  

Openb. 14:1;  
L&V 76:66; 84:32; 
133:18, 56.

  e Ether 13:2–11;  
L&V 42:8–9; 45:66–67;  
Gel. Art. 1:10.  
gs Nuwe Jerusalem.

 3 a L&V 57:3.

AFDELING 84
Openbaring gegee deur Joseph Smith die Profeet, te Kirtland, Ohio, 
22 en 23 September 1832. Gedurende September het ouderlinge be
gin om terug te keer van hulle sendings in die oostelike state en om 
verslae te lewer oor hulle arbeid. Dit was terwyl hulle saam was ge
durende hierdie vreugdevolle tydperk dat die volgende mededeling 
ontvang is. Die Profeet het dit aangedui as ’n openbaring oor die 
priesterskap.
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die Here, dat die stad a Nuwe Je-
rusalem gebou sal word deur die 
versameling van die heiliges, be-
ginnende by hierdie plek, naam-
lik die plek van die b tempel, 
welke tempel opgerig sal word 
in hierdie geslag.

5 Want voorwaar, hierdie ge-
slag sal nie algeheel verbygaan 
totdat ’n huis tot die Here gebou 
sal word nie, en ’n wolk daarop 
sal rus, welke wolk die a heerlik-
heid van die Here sal wees, wat 
die huis sal vul.

6 En die seuns van Moses, vol-
gens die Heilige Priesterskap wat 
hy ontvang het onder die a hand 
van sy skoonvader, b Jetro;

7 En Jetro het dit ontvang onder 
die hand van Kaleb;

8 En Kaleb het dit ontvang on-
der die hand van Elíhu;

9 En Elíhu onder die hand van 
Jeremia;

10 En Jeremia onder die hand 
van Gad;

11 En Gad onder die hand van 
Esaias;

12 En Esaias het dit ontvang on-
der die hand van God;

13 Esaias het ook geleef in die 
dae van Abraham en is deur hom 
geseën—

14 Welke a Abraham die pries-
terskap ontvang het van b Melgi-
sédek, wat dit ontvang het deur 
die geslagslyn van sy vaders, tot 
by c Noag;

15 En van Noag tot a Henog, deur 
die geslagslyn van hul vaders;

16 En van Henog tot a Abel, wat 
gedood is deur die b sameswering 
van sy broer, wat die priesterskap 
c ontvang het deur die gebooie van 
God, deur die hand van sy vader 
d Adam, wat die eerste mens was—

17 Welke a priesterskap voort-
duur in die kerk van God in alle 
geslagte, en sonder begin van dae 
of einde van jare is.

18 En die Here het ook ’n a pries-
terskap bevestig op b Aäron en sy 
saad, deur al hulle geslagte, welke 
priesterskap ook voortduur en 
c bly vir ewig met die priesterskap 
wat volgens die heiligste orde van 
God is.

19 En hierdie groter priester-
skap bedien die evangelie en hou 
die sleutel van die a verborgen-
hede van die koninkryk, naamlik 
die sleutel van die b kennis aan-
gaande God.

20 Daarom, in die a ordinansies 
daarvan word die mag van god-
delikheid geopenbaar.

 4 a gs Nuwe Jerusalem.
  b gs Tempel, Huis 

van die Here.
 5 a L&V 45:67; 64:41–43; 

97:15–20; 109:12, 37.
 6 a gs Hande, 

Oplegging van.
  b gs Jetro.
 14 a gs Abraham.
  b gs Melgisédek.
  c gs Noag, Bybelse 

Patriarg.
 15 a gs Henog.
 16 a gs Abel.
  b Moses 5:29–32.
  c L&V 107:40–57.
  d gs Adam.
 17 a Alma 13:1–19;  

Abr. 2:9, 11.  
gs Melgisédekse 
Priesterskap.

 18 a gs Aäroniese 

Priesterskap.
  b gs Aäron, Broer 

van Moses.
  c L&V 13.
 19 a L&V 63:23;  

107:18–19.  
gs Verborgenhede 
van God.

  b Abr. 1:2.
 20 a gs Ordinansies.
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21 En sonder die ordinansies 
daarvan en die a gesag van die 
priesterskap, word die mag van 
goddelikheid nie geopenbaar aan 
die mens in die vlees nie.

22 Want daarsonder kan geen 
a mens die aangesig van God sien, 
en wel die Vader, en lewe nie.

23 Nou, dit het a Moses duide-
lik aan die kinders van Israel in 
die wildernis geleer, en ywerig 
gesoek om sy volk te b heilig so-
dat hulle die aangesig van God 
mag c aanskou.

24 Maar hulle het hul harte a ver-
hard en kon nie sy teenwoordig-
heid verdra nie; daarom het die 
Here in sy b toorn, want sy toorn 
was ontvlam teen hulle, gesweer 
dat hulle nie sy rus sou c binne-
gaan terwyl in die wildernis nie, 
welke rus die volheid van sy heer-
likheid is.

25 Daarom, hy het a Moses uit 
hulle midde geneem en die Hei-
lige b Priesterskap ook;

26 En die mindere a priester-
skap het voortgeduur, welke 
priesterskap die b sleutel hou van 
die c bediening van engele en die 
voorbereidende evangelie.

27 Welke evangelie die evange-
lie van a bekering en van die b doop 
is, en die c vergifnis van sondes, 
en die d wet van e vleeslike ge-
booie, wat die Here in sy toorn 
laat voortduur het met die huis 
van Aäron onder die kinders van 
Israel tot f Johannes, wat God op-
gerig het, g vervul met die Heilige 
Gees van die skoot van sy moe-
der af.

28 Want hy is gedoop terwyl hy 
nog in sy kinderdae was, en is ge-
ordineer deur die engel van God 
tot hierdie mag op die tydstip toe 
hy agt dae oud was, om die ko-
ninkryk van die Jode omver te 
werp, en om die weg van die Here 
reguit te a maak voor die aangesig 
van sy volk, om hulle voor te be-
rei vir die koms van die Here, in 
wie se hand b alle mag gegee word.

29 En verder, die ampte van ou-
derling en biskop is noodsaaklike 
a aanhangsels wat behoort tot die 
hoëpriesterskap.

30 En verder, die ampte van le-
raar en diaken is noodsaaklike 
aanhangsels tot die mindere 
priesterskap, welke priesterskap 
bevestig is op Aäron en sy seuns.

 21 a gs Gesag;  
Priesterskap.

 22 a L&V 67:11.
 23 a Ex. 19:5–11; 33:11.
  b gs Heiligmaking.
  c Ex. 24:9–11;  

L&V 93:1.
 24 a Ex. 20:18–21; 32:8;  

Deut. 9:23;  
1 Ne. 17:30–31, 42.

  b Ps. 95:8;  
Hebr. 3:8–11;  
Jakob 1:7–8;  
Alma 12:36.

  c jsv Ex. 34:1–2 (Bylae);  
Núm. 14:23;  
Hebr. 4:1–11.

 25 a Deut. 34:1–5.
  b gs Melgisédekse 

Priesterskap.
 26 a gs Aäroniese 

Priesterskap.
  b L&V 13.
  c L&V 107:20.
 27 a gs Bekeer, Bekering.
  b gs Doop.
  c gs Vergifnis 

van Sondes.

  d gs Wet van Moses.
  e Hebr. 7:11–16.
  f gs Johannes die Doper.
  g Lk. 1:15.
 28 a Jes. 40:3;  

Matt. 3:1–3;  
Joh. 1:23.

  b Matt. 28:18;  
Joh. 17:2;  
1 Petr. 3:22;  
L&V 93:16–17.

 29 a L&V 107:5.
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31 Daarom, soos Ek gesê het aan-
gaande die seuns van Moses—
want die seuns van Moses en ook 
die seuns van Aäron sal ’n aan-
vaarbare a offerande bring en of-
fer in die huis van die Here, welke 
huis gebou sal word tot die Here in 
hierdie geslag, op die toegewyde 
b plek wat Ek aangewys het—

32 En die seuns van Moses en 
van Aäron sal vervul word met 
die a heerlikheid van die Here, 
op b Berg Sion in die huis van die 
Here, wie se seuns julle is; en ook 
vele wat Ek geroep en uitgestuur 
het om my c kerk op te bou.

33 Want wie ook al a getrou is tot 
die verkryging van hierdie twee 
b priesterskappe waarvan Ek ge-
spreek het, en die verheerliking 
van hulle roeping, word c gehei-
lig deur die Gees tot die vernu-
wing van hulle liggame.

34 Hulle word die seuns van 
Moses en Aäron en die a saad van 
b Abra ham, en die kerk en konink-
ryk, en die c uitverkorenes van God.

35 En ook al diegene wat hier-
die priesterskap ontvang, ont-
vang My, sê die Here;

36 Want hy wat my diensknegte 
ontvang, a ontvang My;

37 En hy wat My a ontvang, ont-
vang my Vader;

38 En hy wat my Vader ontvang, 
ontvang my Vader se koninkryk; 
daarom, a alles wat my Vader het, 
sal aan hom gegee word.

39 En dit is ooreenkomstig die 
a eed en verbond wat behoort tot 
die priesterskap.

40 Daarom, al diegene wat die 
priesterskap ontvang, ontvang 
hierdie eed en verbond van my 
Vader, wat Hy nie kan verbreek 
nie, nóg kan dit beweeg word.

41 Maar wie ook al hierdie ver-
bond a verbreek nadat hy dit ont-
vang het, en heeltemal wegdraai 
daarvan, sal b nie vergifnis van 
sondes hê in hierdie wêreld nie 
nóg in die toekomende wêreld.

42 En wee al diegene wat nie 
na hierdie priesterskap kom wat 
julle ontvang het nie, wat Ek nou 
op julle bevestig wat hierdie dag 
teenwoordig is, deur my eie stem 
uit die hemele; en Ek het selfs die 
hemelse leërskare en my a engele 
opdrag gegee aangaande julle.

43 En nou gee Ek aan julle ’n ge-
bod om oor julleself te waak, om 
ywerig a aandag te gee aan die 
woorde van die ewige lewe.

 31 a L&V 128:24.
  b L&V 57:3.
 32 a gs Heerlikheid.
  b Hebr. 12:22;  

L&V 76:66; 
84:2; 133:56.

  c gs Kerk van Jesus 
Christus.

 33 a gs Waardig, 
Waardigheid.

  b gs Priesterskap.
  c gs Heiligmaking.
 34 a Gal. 3:29;  

Abr. 2:9–11.  
gs Abraham—
Die nageslag van 
Abraham.

  b L&V 132:30–32.  
gs Abraham, 
Verbond van.

  c gs Uitverkore.
 36 a Matt. 10:40–42;  

Lk. 10:16;  
L&V 112:20.

 37 a Joh. 13:20.
 38 a Lk. 12:43–44;  

Rom. 8:32;  
Openb. 21:7;  
3 Ne. 28:10;  
L&V 132:18–20.  
gs Verheffing.

 39 a gs Eed en Verbond 
van die Priesterskap.

 41 a gs Afval.
  b L&V 76:34–38;  

132:27.
 42 a L&V 84:88.
 43 a 1 Ne. 15:23–25;  

L&V 1:14.
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44 Want julle sal a lewe volgens 
elke woord wat uitgaan uit die 
mond van God.

45 Want die a woord van die 
Here is waarheid, en wat ook al 
b waarheid is, is lig, en wat ook al 
lig is, is Gees, naamlik die Gees 
van Jesus Christus.

46 En die Gees gee a lig aan b elk-
een wat die wêreld binnekom; en 
die Gees verlig elkeen regdeur die 
wêreld wat ag slaan op die stem 
van die Gees.

47 En elkeen wat ag slaan op die 
stem van die Gees kom na God, 
en wel die Vader.

48 En die Vader a leer hom van 
die b verbond wat Hy hernu en be-
vestig het op julle, wat op julle be-
vestig is om julle onthalwe, en nie 
net om julle onthalwe nie, maar 
om die onthalwe van die hele wê-
reld.

49 En die hele a wêreld lê in 
sonde, en kreun onder b duisternis 
en onder die slawerny van sonde.

50 En hierdeur mag julle weet 
hulle is onder die a slawerny van 
b sonde, want hulle kom nie na 
My nie.

51 Want wie ook al nie na My 
kom nie, is onder die slawerny 
van sonde.

52 En wie ook al nie my woord 
ontvang nie is nie bekend met a my 
stem nie, en is nie van My nie.

53 En hierdeur mag julle die reg-
verdiges van die bose onderskei, 
en dat die hele a wêreld b kreun 
onder c sonde en duisternis, selfs 
nou.

54 En julle verstand was in die 
verlede verduister vanweë a on-
geloof, en omdat julle die dinge 
wat julle ontvang het ligtelik op-
geneem het—

55 Welke a ydelheid en ongeloof 
die hele kerk onder veroordeling 
gebring het.

56 En hierdie veroordeling rus 
op die kinders van Sion, en wel 
almal.

57 En hulle sal onder hierdie 
veroordeling bly tot hulle bekeer 
en die nuwe a verbond onthou, 
naamlik die b Boek van Mormon 
en die c vorige gebooie wat Ek 
hulle gegee het, nie net om te sê 
nie, maar om te d handel volgens 
dit wat Ek geskryf het—

58 Sodat hulle vrugte mag dra 
wat geskik is vir hulle Vader se 
koninkryk; anders bly daar ’n gé-
sel en ’n oordeel wat uitgestort 
sal word oor die kinders van 
Sion.

 44 a Deut. 8:3;  
Matt. 4:4;  
L&V 98:11.

 45 a Ps. 33:4.  
gs Woord van God.

  b gs Waarheid.
 46 a gs Gewete;  

Lig, Lig van Christus.
  b Joh. 1:9;  

L&V 93:2.
 48 a gs Inspirasie, Inspireer.

  b gs Nuwe en 
Ewigdurende 
Verbond;  
Verbond.

 49 a 1 Joh. 5:19.
  b gs Duisternis, 

Geestelike.
 50 a Gal. 4:9.
  b gs Sonde.
 52 a Joh. 10:27.
 53 a gs Wêreld.

  b Rom. 8:22;  
Moses 7:48.

  c gs Wêreldsheid.
 54 a gs Ongeloof.
 55 a gs Ydel, Ydelheid.
 57 a Jer. 31:31–34.
  b gs Boek van Mormon.
  c 1 Ne. 13:40–41.
  d Jak. 1:22–25;  

L&V 42:13–15.
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59 Want sal die kinders van die 
koninkryk my heilige land be-
soedel? Voorwaar, Ek sê vir julle, 
Nee.

60 Voorwaar, voorwaar, Ek sê 
vir julle wat nou my a woorde 
hoor, wat my stem is, geseënd is 
julle in soverre julle hierdie dinge 
ontvang.

61 Want Ek sal julle jul sondes 
a vergewe met hierdie gebod—dat 
julle standvastig mag bly in julle 
verstand, in b erns en in die gees 
van gebed, in die lewering van 
getuienis aan die hele wêreld van 
daardie dinge wat aan julle mee-
gedeel word.

62 Daarom, a gaan julle na die 
hele wêreld; en in welke plek julle 
nie kan gaan nie, sal julle stuur, 
sodat die getuienis van julle mag 
gaan na die hele wêreld na elke 
skepsel.

63 En soos Ek gesê het vir my 
apostels, net so sê Ek vir julle, 
want julle is my a apostels, naam-
lik God se hoëpriesters; julle is 
hulle wat die Vader My b gegee 
het; julle is my c vriende;

64 Daarom, soos Ek vir my apos-
tels gesê het, sê Ek weer vir julle, 
dat elke a siel wat b glo in julle 
woorde, en gedoop word deur 

water vir die c vergifnis van son-
des, sal die d Heilige Gees ont-
vang.

65 En hierdie a tekens sal hulle 
volg wat glo—

66 In my Naam sal hulle vele 
wonderlike a werke doen;

67 In my a Naam sal hulle dui-
wels uitwerp;

68 In my Naam sal hulle die sie-
kes a genees;

69 In my Naam sal hulle die oë 
van die blindes open, en die ore 
van die dowes ontsluit;

70 En die tong van die stomme 
sal spreek;

71 En indien enigeen a gif aan 
hulle sal toedien, sal dit hulle nie 
skaad nie.

72 En die gif van ’n slang sal nie 
mag hê om hulle kwaad te doen 
nie.

73 Maar ’n gebod gee Ek aan 
hulle, dat hulle nie in hulleself 
sal a roem op hierdie dinge nie, 
nóg van hulle spreek voor die 
wêreld; want hierdie dinge word 
vir julle gegee tot julle voordeel 
en vir heil.

74 Voorwaar, voorwaar, Ek sê 
vir julle, hulle wat nie in julle 
woorde glo nie, en nie a gedoop 
word in water in my Naam nie 

 60 a L&V 18:34–36.
 61 a Dan. 9:9.  

gs Vergewe.
  b L&V 43:34; 

88:121; 100:7.
 62 a Mark. 16:15;  

L&V 1:2–5.  
gs Sendingwerk.

 63 a gs Apostel.
  b 3 Ne. 15:24;  

L&V 50:41–42.
  c Joh. 15:13–15;  

L&V 93:45.
 64 a gs Siel.
  b Mark. 16:15–16.  

gs Geloof, Glo.
  c gs Vergifnis 

van Sondes.
  d gs Gawe van die 

Heilige Gees.
 65 a Mark. 16:17–18.  

gs Teken.
 66 a gs Werke.
 67 a Matt. 17:14–21.

 68 a gs Genees, Genesings.
 71 a Mark. 16:18;  

Hand. 28:3–9;  
L&V 24:13;  
124:98–100.

 73 a L&V 105:24.  
gs Hoogmoed.

 74 a 2 Ne. 9:23;  
L&V 76:50–52.  
gs Doop—
Noodsaaklik.
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vir die vergifnis van sondes sodat 
hulle die Heilige Gees mag ont-
vang, sal b verdoem word, en sal 
nie inkom in my Vader se konink-
ryk waar my Vader en Ek is nie.

75 En hierdie openbaring aan 
julle, en gebod, is van krag van 
hierdie selfde uur op die hele wê-
reld, en die evangelie is vir almal 
wat dit nie ontvang het nie.

76 Maar, voorwaar Ek sê vir al 
diegene aan wie die koninkryk 
gegee is—van julle moet dit aan 
hulle gepreek word, dat hulle sal 
bekeer van hulle vroeëre bose 
dade; want hulle moet berispe 
word vanweë hulle bose harte 
van ongeloof, en julle broers in 
Sion vanweë hulle rebellie teen 
julle op die tydstip wat Ek julle 
gestuur het.

77 En verder sê Ek vir julle my 
vriende, want van nou af sal Ek 
julle vriende noem, dit is raad-
saam dat Ek aan julle hierdie ge-
bod gee, sodat julle word soos 
my vriende in die dae toe Ek met 
hulle was, reisende om die evan-
gelie te preek in my mag;

78 Want Ek het hulle nie toege-
laat om a beurs of reissak te hê nie, 
nóg twee kledingstukke.

79 Kyk, Ek stuur julle uit om die 
wêreld te beproef, en die arbeider 
is sy a loon werd.

80 En enigeen wat sal gaan en 

hierdie a evangelie oor die konink-
ryk b preek, en nie faal om getrou 
te wees in alle dinge nie, sal nie 
vermoeid wees in verstand nie, 
nóg verduister word, nóg in lig-
gaam, nóg ledemaat, nóg gewrig; 
en ’n c haar van sy hoof sal nie on-
gemerk op die grond val nie. En 
hulle sal nie honger wees nie, nóg 
dors.

81 Daarom, a dink julle nie oor 
môre nie, wat julle sal eet, of wat 
julle sal drink, of waarmee julle 
gekleed sal wees nie.

82 Want, aanskou die lelies van 
die veld, hoe hulle groei, hulle 
arbei nie, nóg spin hulle; en die 
koninkryke van die wêreld, in al 
hulle heerlikheid, is nie geklee 
soos een van hierdie nie.

83 Want julle a Vader, wat in die 
hemel is, b weet dat julle al hierdie 
dinge nodig het.

84 Daarom, laat môre hom a be-
kommer oor sy eie dinge.

85 Moenie julle vooraf kwel oor 
a wat julle sal sê nie; maar b bewaar 
voortdurend in julle verstand die 
woorde van die lewe, en dit sal 
aan julle c gegee word in daardie 
uur daardie gedeelte wat aan elk-
een uitgemeet word.

86 Daarom, laat niemand on-
der julle, want hierdie gebod is 
aan al die a getroues wat geroep 
word deur God in die kerk na 

 74 b Joh. 3:18.
 78 a Matt. 10:9–10;  

L&V 24:18.
 79 a L&V 31:5.
 80 a gs Evangelie.
  b gs Sendingwerk.
  c Lk. 21:18.
 81 a Matt. 6:25–28.

 83 a gs Vader in die Hemel.
  b Matt. 6:8.
 84 a Matt. 6:34.
 85 a Matt. 10:19–20;  

Lk. 12:11–12;  
L&V 100:6.

  b 2 Ne. 31:20;  
Alma 17:2–3;  

L&V 6:20; 11:21–26.  
gs Peins.

  c gs Onderrig, Onder-
wyser—Onder-
rig met die Gees.

 86 a Matt. 24:44–46;  
L&V 58:26–29; 
107:99–100.
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die bediening, van hierdie uur af, 
beurs of reissak neem nie, wat uit-
gaan om hierdie evangelie oor die 
koninkryk te verkondig.

87 Kyk, Ek a stuur julle uit om 
die wêreld te bestraf oor al hulle 
onregverdige dade, en om hulle te 
leer van ’n oordeel wat sal kom.

88 En wie julle ook al a ontvang, 
daar sal Ek ook wees, want Ek sal 
uitgaan voor julle aangesig. Ek sal 
aan julle regter- en aan julle lin-
kerhand wees, en my Gees sal in 
julle harte wees, en my b engele 
rondom julle, om julle te versterk.

89 Wie ook al julle ontvang, ont-
vang My; en hulle sal julle voed, 
en julle klee, en aan julle geld gee.

90 En hy wat julle voed, of julle 
klee, of julle geld gee, sal geensins 
sy loon a verloor nie.

91 En hy wat nie hierdie dinge 
doen nie, is nie my dissipel nie; 
hierdeur mag julle a my dissipels 
ken.

92 Hy wat julle nie ontvang nie, 
gaan self alleen weg van hom, en 
a reinig julle voete, en wel met wa-
ter, suiwer water, hetsy in hitte of 
koue, en lewer getuienis daarvan 
aan julle Vader wat in die hemel 
is, en keer nie weer terug na daar-
die mens nie.

93 En in welke dorp of stad julle 
binnegaan, doen dieselfde.

94 Nietemin, soek ywerig en 
hou nie terug nie; en wee daardie 
huis, of daardie dorp of stad wat 
julle verwerp, of julle woorde, of 
julle getuienis aangaande My.

95 Wee, sê Ek weer, aan daardie 
huis, of daardie dorp of stad wat 
julle verwerp of julle woorde, of 
julle getuienis van My.

96 Want Ek, die a Almagtige, 
het my hande op die nasies gelê 
om hulle te b gésel vanweë hulle 
c boosheid.

97 En plae sal uitgaan, en hulle 
sal nie van die aarde geneem 
word totdat Ek my werk voltooi 
het nie, wat a verkort sal word in 
regverdigheid—

98 Totdat almal My sal ken, wat 
oorbly, en wel van die geringste 
tot die grootste, en sal gevul word 
met die kennis van die Here, en 
sal van oog tot oog a sien, en sal 
hulle stem verhef, en met die stem 
tesame sal hulle hierdie nuwe lied 
b sing, en sê:

99 Die Here het weer Sion ge-
bring;

Die Here het sy volk a verlos, 
b  Israel,

Ooreenkomstig die c verkiesing 
van d genade,

Wat teweeggebring is deur die 
geloof

En e verbond van hulle vaders.
 87 a gs Sendingwerk.
 88 a Matt. 10:40;  

Joh. 13:20.
  b L&V 84:42.  

gs Engele.
 90 a Matt. 10:42;  

Mark. 9:41.
 91 a Joh. 13:35.
 92 a Matt. 10:14;  

Lk. 9:5;  
L&V 60:15.

 96 a gs Almagtig.
  b L&V 1:13–14.
  c gs Boos, Boosheid.
 97 a Matt. 24:22.
 98 a Jes. 52:8.
  b Ps. 96:1;  

Openb. 15:3;  

L&V 25:12; 133:56.  
gs Sing.

 99 a Openb. 5:9;  
L&V 43:29.

  b gs Israel.
  c gs Verkiesing.
  d gs Genade.
  e gs Abraham, 

Verbond van.
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100 Die Here het sy volk verlos;
En Satan is a gebind en tyd is nie 

meer nie.
Die Here het alle dinge in b een 

versamel.
Die Here het c Sion van bo neer-

gebring.
Die Here het Sion na bo d gebring 

van benede.
101 Die a aarde was in barens-

nood en het haar krag voort-
gebring;

En waarheid is gevestig in haar 
binneste;

En die hemele het teenoor haar 
geglimlag;

En sy is beklee met die b heerlik-
heid van haar God;

Want Hy staan in die midde van 
sy volk.

102 Heerlikheid, en eer, en krag 
en mag,

Word toegeskryf aan ons God; 
want Hy is vol a barmhartig-
heid,

Geregtigheid, genade en waar-
heid, en b vrede,

Vir ewig en ewig, Amen.
103 En verder, voorwaar, voor-

waar, Ek sê vir julle, dit is raad-
saam dat elkeen wat uitgaan 
om my ewigdurende evange-
lie te verkondig, dat in soverre 
hulle families het, en geld ont-
vang as ’n geskenk, dat hulle dit 
moet stuur aan hulle of daarvan 

gebruikmaak tot hul voordeel, 
soos die Here hulle sal lei, want 
so ag Ek dit goed.

104 En laat al diegene wat nie fa-
milies het nie, wat a geld ontvang, 
dit opstuur na die biskop in Sion, 
of na die biskop in Ohio, sodat dit 
toegewy mag word vir die voort-
bring van die openbarings en die 
druk daarvan, en vir die vestiging 
van Sion.

105 En indien enigeen vir julle ’n 
jas, of ’n pak klere sal gee, neem 
die oue en werp dit na die a armes, 
en gaan op jou pad met blydskap.

106 En indien enigeen onder 
julle sterk is in die Gees, laat hy 
hóm a saam met hom neem wat 
swak is sodat hy opgebou mag 
word in alle b sagmoedigheid, so-
dat hy ook sterk mag word.

107 Daarom, neem diegene 
saam met julle wat geordineer is 
tot die a mindere priesterskap, en 
stuur hulle uit voor julle om af-
sprake te maak, en om die weg te 
berei, en om afsprake na te kom 
wat julleself nie kan nakom nie.

108 Kyk, dit is die wyse waarop 
my apostels, in antieke dae, my 
kerk opgebou het vir My.

109 Daarom, laat elke man 
staan in sy eie amp, en arbei in 
sy eie roeping; en laat nie die hoof 
aan die voete sê dit het nie die 
voete nodig nie; want hoe sal die 

 100 a Openb. 20:2–3;  
L&V 43:31; 
45:55; 88:110.

  b Efés. 1:10;  
L&V 27:13.

  c L&V 45:11–14;  
Moses 7:62–64.  
gs Sion.

  d L&V 76:102; 88:96.
 101 a gs Aarde.
  b gs Heerlikheid.
 102 a gs Barmhartig, 

Barmhartigheid.
  b gs Vrede.
 104 a L&V 51:8–9, 12–13.
 105 a gs Armes—Arm aan 

stoflike goedere.
 106 a gs Bevriend.
  b gs Sagmoedig, 

Sagmoedigheid.
 107 a gs Aäroniese 

Priesterskap.
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liggaam in staat wees om te staan 
sonder die voete?

110 Ook het die liggaam elke a lid 
nodig, sodat almal saam opgebou 
kan word, sodat die gestel vol-
maak gehou mag word.

111 En kyk, die a hoëpriesters 
moet reis, en ook die ouder-
linge, en ook die mindere b pries-
ters; maar die c diakens en d leraars 
moet aangestel word om te e waak 
oor die kerk, om staande dienaars 
vir die kerk te wees.

112 En die biskop, Newel K. 
Whitney, moet ook rondomheen 
reis en onder al die kerke, soe-
kende na die armes om in hulle 
behoeftes te a voorsien deur die 
rykes en die hoogmoediges te 
b verootmoedig.

113 Hy moet ook ’n a agent aan-
stel om oor te neem en om sy wê-
reldse sake te verrig soos hy sal 
aandui.

114 Nietemin, laat die biskop 
na die stad New York gaan, ook 
na die stad Albany, en ook na die 
stad Boston, en die mense van 
daardie stede waarsku met die 
klank van die evangelie, met ’n 
luide stem, van die a verwoes-
ting en volslae vernietiging wat 
vir hulle wag indien hulle hier-
die dinge verwerp.

115 Want as hulle hierdie dinge 
verwerp, is die uur van hulle oor-
deel naby, en hulle huis sal vir 
hulle a woes gelaat word.

116 Laat hom a vertrou in My en 
hy sal nie b verwar word nie; en 
’n c haar van sy hoof sal nie onge-
merk op die grond val nie.

117 En voorwaar Ek sê vir julle, 
die res van my diensknegte, gaan 
julle uit soos julle omstandighede 
sal toelaat, in julle onderskeie 
 roepings, na die groot en belang-
rike stede en dorpe, en vermaan 
die wêreld in regverdigheid van 
al hul ongeregtige en goddelose 
dade, en sit duidelik en verstaan-
baar die verlatenheid van gruwel 
in die laaste dae uiteen.

118 Want, met julle, sê die Here 
Almagtig, sal Ek hulle konink-
ryke a verskeur; Ek sal nie slegs 
die aarde b skud nie, maar die ster-
rehemele sal bewe.

119 Want Ek, die Here, het my 
hand uitgestrek om die magte van 
die hemel uit te oefen; julle kan 
dit nie nou sien nie, nog ’n klein 
tydjie en julle sal dit sien, en weet 
dat Ek is, en dat Ek sal a kom en 
b heers met my volk.

120 Ek is a Alfa en Omega, die 
begin en die einde. Amen.

 110 a 1 Kor. 12:12–23.
 111 a gs Hoëpriester.
  b gs Priester, Aäroniese 

Priesterskap.
  c gs Diaken.
  d gs Leraar, Aäroniese 

Priesterskap.
  e gs Waak, Wagte.
 112 a gs Welsyn.
  b L&V 56:16.

 113 a L&V 90:22.
 114 a L&V 1:13–14.
 115 a Lk. 13:35.
 116 a gs Vertrou.
  b Ps. 22:5;  

1 Petr. 2:6.
  c Matt. 10:29–31.
 118 a Dan. 2:44–45.
  b Joël 2:10;  

L&V 43:18; 45:33, 48; 

88:87, 90.  
gs Laaste Dae;  
Tekens van die Tye.

 119 a L&V 1:12, 35–36;  
29:9–11; 45:59.  
gs Tweede Koms 
van Jesus Christus.

  b gs Millennium.
 120 a gs Alfa en Omega.
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1–5, Erfenisse in Sion moet ont
vang word deur toewyding; 6–12, 
Iemand magtig en sterk sal die Hei
liges hulle erfenisse in Sion gee.

Dit is die plig van die Here se 
klerk, wat Hy aangestel het, om ’n 
geskiedenis by te hou, en ’n alge-
mene a kerkverslag van alle dinge 
wat plaasvind in Sion, en van al 
diegene wat besittings b toewy, en 
wettiglik erfenisse van die biskop 
ontvang;

2 En ook hulle leefwyse, hulle 
geloof, en werke; en ook van die 
afvalliges wat afval nadat hulle 
hul erfenisse ontvang het.

3 Dit is teenstrydig met die wil 
en gebod van God dat diegene 
wat nie hulle erfenis ontvang 
deur a toewyding, volgens sy wet, 
wat Hy gegee het nie, sodat hy 
sy volk b tiendes kan laat betaal, 
om hulle voor te berei op die dag 
van c wraak en verbranding, hulle 
name opgeteken moet word saam 
met die volk van God.

4 Nog moet hulle geslagsregis-
ter gehou word, of gehou word 

waar dit gevind mag word in 
enige van die verslae of geskie-
denis van die kerk.

5 Hulle name sal nie gevind 
word nie, nóg die name van die 
vaders, nóg die name van die kin-
ders geskrywe in die a boek van 
die wet van God, sê die Here van 
die Leërskare.

6 Ja, so sê die stil, a klein stemme-
tjie, wat deur alle dinge fluister en 
b dring, en dikwels laat dit my ge-
beente bewe terwyl dit openbaar 
maak, en sê:

7 En dit sal gebeur dat Ek, die 
Here God, iemand magtig en sterk 
sal stuur, wat die septer van mag 
in sy hand hou, geklee met lig vir 
’n bedekking, wie se mond woorde 
sal uiter, ewige woorde; terwyl sy 
binneste ’n fontein van waarheid 
sal wees, om die huis van God in 
orde te bring, en om deur die lot 
die erfenisse te reël van die hei-
liges wie se name gevind word, 
en die name van hulle vaders, en 
van hulle kinders, opgeteken in die 
boek van die wet van God.

8 Terwyl daardie man wat deur 

85 1 a L&V 21:1; 47:1; 69:3–6.
  b L&V 42:30–35.
 3 a gs Toewy, Wet 

van Toewyding.

  b gs Tiende, Tiendes.
  c Mal. 3:10–11, 17;  

L&V 97:25–26.
 5 a gs Boek van die Lewe.

 6 a 1 Kon. 19:11–12;  
Hel. 5:30–31;  
3 Ne. 11:3–7.

  b Hebr. 4:12.

AFDELING 85
Openbaring gegee deur Joseph Smith die Profeet, te Kirtland, Ohio, 
27 November 1832. Hierdie afdeling is ’n uittreksel uit ’n brief van 
die Profeet aan William W. Phelps wat in Independence, Missouri, 
gewoon het. Dit beantwoord vrae rondom daardie Heiliges wat na 
Sion verhuis het, maar wat nie die gebod gehoorsaam het om hulle 
besittings toe te wy nie en het dus nie hulle erfenisse ontvang vol
gens die vasgestelde orde van die kerk nie.
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God geroep en aangestel is, wat 
sy hand uitsteek om die a ark te 
verstewig, sal val deur die pyl 
van die dood, soos ’n boom wat 
getref word deur die helder pyl 
van die weerlig.

9 En al diegene wat nie gevind 
word in die a gedenkboek nie sal 
geen erfenis vind op daardie dag 
nie, maar hulle sal in stukke ge-
kap word, en hulle deel sal toe-
gewys word aan hulle onder die 
ongelowiges, waar daar ’n b ge-
ween en ’n gekners van tande is.

10 Hierdie dinge sê ek nie uit 
myself nie; daarom, soos die Here 
spreek, sal Hy ook vervul.

11 En hulle wat van die Hoë-
priesterskap is, wie se name nie 
geskryf is in die a boek van die wet 
nie, of bevind word dat hulle b af-
geval het, of c afgesny is van die 
kerk, sowel as die mindere pries-
terskap, of die lede, op daardie 
dag sal hulle nie ’n erfenis ont-
vang onder die heiliges van die 
Allerhoogste nie;

12 Daarom, dit sal gedoen word 
aan hulle soos met die kinders 
van die priester, soos gevind sal 
word in die tweede hoofstuk en 
een en twee en sestigste verse van 
Esra.

 8 a 2 Sam. 6:6–7;  
1 Kron. 13:9–10.  
gs Ark van die 
Verbond.

 9 a 3 Ne. 24:16;  
Moses 6:5–6.  

gs Boek van 
Herinnering.

  b L&V 19:5.
 11 a gs Boek van die Lewe.
  b gs Afval.
  c gs Ekskommunikeer.

86 1 a Matt. 13:6–43;  
L&V 101:64–67.

 3 a Openb. 17:1–9.  
gs Babel, Babilon.

AFDELING 86
Openbaring gegee deur Joseph Smith die Profeet, te Kirtland, Ohio, 
6 Desember 1832. Hierdie openbaring is ontvang terwyl die Profeet 
besig was om die manuskrip van die vertaling van die Bybel te her
sien en te redigeer.
1–7, Die Here gee die betekenis 
van die gelykenis van die koring 
en die onkruid; 8–11, Hy verduide
lik priesterskapseëninge wat gegee 
word aan diegene wat wettige erf
gename volgens die vlees is.

Voorwaar, so sê die Here aan 
julle my diensknegte, aangaande 
die a gelykenis van die koring en 
die onkruid:

2 Kyk, voorwaar, Ek sê, die veld 
was die wêreld, en die apostels 
was die saaiers van die saad;

3 En nadat hulle aan die slaap 
geraak het, het die groot vervol-
ger van die kerk, die afvallige, 
die hoer, naamlik a Babilon, wat 
alle nasies laat drink uit haar be-
ker, in wie se harte die vyand, 
naamlik Satan, sit om te heers—
kyk, hy saai die onkruid; daarom, 
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die onkruid verstik die koring en 
dryf die b kerk die wildernis in.

4 Maar kyk, in die a laaste dae, 
selfs nou terwyl die Here begin 
om die woord uit te bring, en die 
blaartjie opskiet en nog sag is—

5 Kyk, voorwaar Ek sê vir julle, 
die a engele roep tot die Here dag 
en nag, wat gereed is en wag om 
uitgestuur te word om die velde 
af te b oes;

6 Maar die Here sê vir hulle, 
moenie die onkruid uittrek terwyl 
die blaartjie nog sag is nie (want 
voorwaar julle geloof is swak), so-
dat julle nie die koring ook ver-
nietig nie.

7 Daarom, laat die koring en die 
onkruid saam groei totdat die oes 
heeltemal ryp is; dan sal julle eers 
die koring tussen die onkruid in-
samel, en na die insameling van 
die koring, kyk en sien, die on-
kruid word gebind in bondels, 

en die veld bly oor om gebrand 
te word.

8 Daarom, so sê die Here vir 
julle, deur wie die a priesterskap 
voortgeduur het deur die lyn van 
julle vaders—

9 Want julle is wettige a erfge-
name, volgens die vlees, en is 
b verborge van die wêreld met 
Christus in God—

10 Daarom, julle lewens en die 
priesterskap het voortgeduur, en 
moet noodwendig deur julle en 
julle lyn voortduur tot die a her-
stelling van alle dinge gespreek 
by monde van al die heilige pro-
fete sedert die wêreld begin het.

11 Daarom, geseënd is julle as 
julle voortgaan in my goedheid, 
’n a lig vir die nie-Jode, en deur 
hierdie priesterskap, ’n redder vir 
my volk b Israel. Die Here het dit 
gesê. Amen.

 3 b Openb. 12:6, 14.
 4 a gs Laaste Dae.
 5 a L&V 38:12.
  b gs Oes.
 8 a L&V 113:8.  

gs Melgisédekse 

Priesterskap.
 9 a Abr. 2:9–11.  

gs Abraham, 
Verbond van.

  b Jes. 49:2–3.
 10 a Hand. 3:19–21.  

gs Herstelling van 
die Evangelie.

 11 a Jes. 49:6.
  b L&V 109:59–67.

AFDELING 87
Openbaring en ’n profesie oor oorlog, gegee deur Joseph Smith die 
Profeet te of naby Kirtland, Ohio, 25 Desember 1832. Op hierdie 
tydstip was geskille in die Verenigde State oor slawerny en South 
Carolina se nietigverklaring van federale tariewe aan die orde van 
die dag. Joseph Smith se geskiedenis verklaar dat “verskynings van 
probleme onder die nasies” “meer sigbaar” begin word het vir die 
Profeet “as wat hulle voorheen was sedert die Kerk haar reis uit die 
wildernis begin het.”
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1–4, Oorlog word voorspel tussen 
die Noordelike State en die Suidelike 
State; 5–8, Groot rampe sal oor die 
inwoners van die aarde kom.

Voorwaar, so sê die Here aan-
gaande die oorloë wat binnekort 
sal plaasvind, beginnende by 
die rebellie van a South Carolina, 
wat uiteindelik sal uitloop op die 
dood en ellende van vele siele;

2 En die tyd sal kom dat a oorlog 
uitgestort sal word op alle nasies, 
beginnende by hierdie plek.

3 Want kyk, die Suidelike State 
sal verdeeld wees teen die Noor-
delike State, en die Suidelike State 
sal ’n beroep doen op ander na-
sies, naamlik die nasie van Groot-
Brittanje, soos dit genoem word, 
en hulle sal ook ’n beroep doen op 
ander nasies om hulleself te ver-
dedig teen ander nasies; en dan 
sal a oorlog uitgestort word op alle 
nasies.

4 En dit sal gebeur, na vele dae, 
dat a slawe in opstand sal kom teen 
hulle meesters, wat georganiseer 
en opgelei sal wees vir oorlog.

5 En dit sal ook gebeur dat die 

oorblyfsels wat oor is in die land 
hulleself sal organiseer en sal ui-
termate kwaad word, en sal die 
nie-Jode met ’n groot kwelling 
kwel.

6 En dus, deur die swaard en 
as gevolg van die vergieting van 
bloed sal die inwoners van die 
aarde a treur; en deur b honger-
snood, en plae, en aardbewing, 
en die donderweer van die hemel, 
en ook deur die kwaai en helder 
weerlig, sal die inwoners van 
die aarde gedwing word om die 
toorn te voel, en die verontwaar-
diging, en c kastydende hand van 
’n Almagtige God, tot die vernie-
tiging wat beveel is ’n volledige 
d einde sal maak aan alle nasies;

7 Dat die geroep van die heili-
ges, en van die a bloed van die hei-
liges, sal ophou om op te styg tot 
in die ore van die Here van b Se-
baot, van die aarde, om gewreek 
te word op hulle vyande.

8 Daarom, a staan julle in hei-
lige plekke, en moenie wankel 
nie, totdat die dag van die Here 
kom; want kyk, dit kom b spoedig, 
sê die Here. Amen.

87 1 a L&V 130:12–13.
 2 a Joël 3:9–16;  

Matt. 24:6–7;  
L&V 45:26, 63; 63:33.

 3 a L&V 45:68–69.
 4 a L&V 134:12.

 6 a L&V 29:14–21; 45:49.
  b JS—M 1:29.
  c gs Kasty, Kastyding.
  d gs Wêreld—Einde 

van die wêreld.
 7 a Ether 8:22–24.

  b Jak. 5:4;  
L&V 88:2; 95:7.

 8 a Matt. 24:15;  
L&V 45:32; 101:21–22.

  b Openb. 3:11.

AFDELING 88
Openbaring gegee deur Joseph Smith die Profeet, te Kirtland, Ohio, 
27 en 28 Desember 1832 en 3 Januarie 1833. Die Profeet het dit die 
“ ‘olyfblad’ [genoem] . . . gepluk van die Boom van die Paradys, die 
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1–5, Getroue Heiliges ontvang 
daardie Trooster, wat die belofte is 
van die ewige lewe; 6–13, Alle dinge 
word beheer en gereguleer deur die 
Lig van Christus; 14–16, Die Op
standing kom deur die Verlossing; 
17–31, Gehoorsaamheid aan die se
lestiale, terrestriale, of telestiale wet 
berei mense voor vir daardie onder
skeie koninkryke en heerlikhede; 32–
35, Diegene wat in sonde wil bly, 
bly steeds vieslik; 36–41, Alle ko
ninkryke word beheer deur wette; 
42–45, God het aan alle dinge ’n 
wet gegee; 46–50, Die mens sal selfs 
God begryp; 51–61, Die gelykenis 
van die man wat sy diensknegte na 
die veld uitstuur en hulle die een na 
die ander besoek; 62–73, Kom nader 
aan die Here en julle sal sy aange
sig sien; 74–80, Heilig julleself en 
onderrig die leerstellings van die 
koninkryk aan mekaar; 81–85, Elk
een wat gewaarsku is moet sy naaste 
waarsku; 86–94, Tekens en beroe
rings van die elemente, en engele 
berei die weg voor vir die koms van 
die Here; 95–102, Engele se trom
petgeskal roep die dode op in hulle 
volgorde; 103–116, Engele se trom
petgeskal verkondig die herstelling 
van die evangelie, die val van Babi
lon, en die stryd van die groot God; 

117–126, Soek geleerdheid, vestig ’n 
huis van God (’n tempel), en klee 
julleself met die band van naaste
liefde; 127–141, Die orde van die 
Skool van die Profete word uiteen
gesit, insluitende die ordinansie van 
wassing van voete.

Voorwaar, so sê die Here vir 
julle wat julleself byeen versamel 
het om sy wil aangaande julle te 
ontvang:

2 Kyk, dit gee julle Here ’n wel-
behae, en die engele a verbly hulle 
oor julle; die b aalmoese van julle 
gebede het opgestyg tot in die ore 
van die Here van c Sebaot, en is 
opgeteken in die d boek van die 
name van die geheiligdes, naam-
lik hulle van die selestiale wêreld.

3 Daarom, Ek stuur nou op julle 
’n ander a Trooster, en wel op julle 
my vriende, sodat dit in julle 
harte mag bly, naamlik die b Hei-
lige Gees van die belofte; welke 
ander Trooster dieselfde een is 
wat Ek beloof het aan my dissi-
pels, soos opgeteken is in die ge-
tuienis van Johannes.

4 Hierdie Trooster is die be-
lofte wat Ek aan julle gee van die 
a ewige lewe, naamlik die b heerlik-
heid van die selestiale koninkryk;

88 2 a Lk. 15:10.
  b Hand. 10:1–4.  

gs Gebed.
  c Jak. 5:4;  

L&V 95:7.

  d gs Boek van die Lewe.
 3 a Joh. 14:16.
  b L&V 76:53.  

gs Heilige Gees 
van Belofte.

 4 a L&V 14:7.
  b gs Selestiale 

Heerlikheid.

Here se boodskap van vrede aan ons.” Die openbaring is gegee na
dat hoëpriesters tydens ’n konferensie “afsonderlik en hardop gebid 
het dat die Here sy wil aan ons moes bekendmaak aangaande die op
bou van Sion.”
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5 Welke heerlikheid dit is van 
die kerk van die a Eersgeborene, 
naamlik van God, die heiligste 
van almal, deur Jesus Christus 
sy Seun—

6 a Hy wat opgevaar het in die 
hoogte, net soos hy benede alle 
dinge b gedaal het, deurdat Hy alle 
dinge c begryp het, sodat hy in al-
les en deur alles mag wees, die 
d lig van die waarheid;

7 Welke waarheid skyn. Dit is 
die a lig van Christus. Net soos Hy 
in die son is, en die lig van die 
son, en die mag daarvan waar-
deur dit b gemaak is.

8 Net soos hy in die maan is, en 
die lig van die maan is, en die mag 
daarvan waardeur dit gemaak is;

9 Net soos die lig van die sterre, 
en die mag daarvan waardeur dit 
gemaak is;

10 En die aarde ook, en die 
mag daarvan, naamlik die aarde 
waarop julle a staan.

11 En die lig wat skyn, wat vir 
julle lig gee, is deur Hom wat julle 
oë verlig, wat dieselfde lig is wat 
julle a begrip verkwik;

12 Welke a lig uitgaan van die 

teenwoordigheid van God om die 
onmeetlikheid van die ruimte te 
b vul—

13 Die lig wat in a alle dinge is, 
wat b lewe gee aan alle dinge, wat 
die c wet is waardeur alle dinge be-
heer word, naamlik die mag van 
God wat sit op sy troon, wat in 
die boesem van die ewigheid is, 
wat in die midde van alle dinge is.

14 Nou, voorwaar, Ek sê vir 
julle, dat deur die a verlossing 
wat vir julle gemaak is, word die 
opstand uit die dood teweegge-
bring.

15 En die a gees en die b liggaam 
is die c siel van die mens.

16 En die a opstanding uit die 
dood is die verlossing van die siel.

17 En die verlossing van die siel 
is deur Hom wat alle dinge ver-
kwik, in wie se boesem dit beveel 
is dat die a armes en die b sagmoe-
diges van die c aarde dit sal be-
ërwe.

18 Daarom moet dit noodwen-
dig geheilig word van alle onge-
regtigheid, sodat dit voorberei 
mag word vir die a selestiale heer-
likheid;

 5 a gs Eersgeborene.
 6 a gs Jesus Christus.
  b L&V 122:8.  

gs Versoen, 
Versoening.

  c gs Alwetend.
  d L&V 93:2, 8–39.  

gs Lig, Lig van 
Christus;  
Waarheid.

 7 a Moro. 7:15–19;  
L&V 84:45.

  b Gén. 1:16.  
gs Skep, Skepping.

 10 a Moses 2:1.
 11 a gs Begrip.

 12 a gs Lig, Lig van 
Christus.

  b Jer. 23:24.
 13 a Kol. 1:16–17.
  b Deut. 30:20;  

L&V 10:70.
  c Job 38;  

L&V 88:36–38.  
gs Wet.

 14 a gs Plan van  
Verlossing;  
Versoen, Versoening.

 15 a gs Gees;  
Mens die, Mense— 
Die mens, ’n 
geesteskind van 

Hemelse Vader.
  b gs Liggaam.
  c Gén. 2:7.  

gs Siel.
 16 a Alma 11:42.  

gs Opstanding.
 17 a gs Armes.
  b gs Sagmoedig, 

Sagmoedigheid.
  c gs Aarde—

Finale toestand 
van die aarde.

 18 a gs Selestiale 
Heerlikheid.
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19 Want nadat dit die doel van 
sy skepping vervul het, sal dit ge-
kroon word met a heerlikheid, en 
wel met die teenwoordigheid van 
God die Vader.

20 Sodat liggame wat van die 
selestiale koninkryk is, dit mag 
a besit vir ewig en ewig; want, om 
hierdie b rede is dit gemaak en ge-
skape, en om hierdie rede word 
hulle c geheilig.

21 En diegene wat nie geheilig 
word deur die wet wat Ek gegee 
het aan julle nie, naamlik die wet 
van Christus, moet ’n ander ko-
ninkryk beërwe, naamlik dit van 
’n terrestriale koninkryk, of dit 
van ’n telestiale koninkryk.

22 Want hy wat nie in staat is 
om die a wet van ’n selestiale ko-
ninkryk te verduur nie, kan nie 
’n selestiale heerlikheid verduur 
nie.

23 En hy wat nie die wet van ’n 
terrestriale koninkryk kan ver-
duur nie, kan nie ’n a terrestriale 
heerlikheid verduur nie.

24 En hy wat nie die wet van ’n 
a telestiale koninkryk kan verduur 
nie, kan nie ’n telestiale heerlik-
heid verduur nie; daarom is hy 
nie geskik vir ’n koninkryk van 
heerlikheid nie. Daarom moet hy 

’n koninkryk verduur wat nie ’n 
koninkryk van heerlikheid is nie.

25 En verder, voorwaar Ek sê 
vir julle, die a aarde verduur die 
wet van ’n selestiale koninkryk, 
want dit vervul die doel van sy 
skepping, en oortree nie die wet 
nie—

26 Daarom, dit sal a geheilig 
word; ja alhoewel dit sal b sterwe, 
sal dit weer verkwik word, en 
sal die mag verduur waardeur 
dit verkwik is, en die c regverdi-
ges sal dit d beërwe.

27 Want alhoewel hulle sterwe, 
sal hulle ook weer a opstaan, ’n 
b geestelike liggaam.

28 Hulle wat van ’n selestiale 
gees is, sal dieselfde liggaam ont-
vang wat ’n natuurlike liggaam 
was; en wel julle sal jul liggame 
ontvang, en julle a heerlikheid sal 
daardie heerlikheid wees waar-
deur julle liggame b verkwik is.

29 Julle wat verkwik is deur ’n 
gedeelte van die a selestiale heer-
likheid sal dan dieselfde ontvang, 
en wel ’n volheid.

30 En hulle wat verkwik word 
deur ’n gedeelte van die a terrestri-
ale heerlikheid sal dan van die-
selfde ontvang, en wel ’n volheid.

31 En ook hulle wat verkwik 
 19 a L&V 130:7–9.
 20 a L&V 38:20.
  b Moses 1:39.  

gs Mens die, Mense—
Die mens, potensiaal 
om soos Hemelse 
Vader te word.

  c gs Heiligmaking.
 22 a L&V 105:5.
 23 a gs Terrestriale 

Heerlikheid.
 24 a gs Telestiale 

Heerlikheid.
 25 a gs Aarde.
 26 a gs Aarde—Finale 

toestand van die aarde.
  b gs Wêreld—Einde 

van die wêreld.
  c 2 Petr. 3:11–14.  

gs Regverdigheid, 
Regverdig.

  d Matt. 5:5;  
L&V 45:58; 59:2; 63:49.

 27 a gs Opstanding.

  b 1 Kor. 15:44.
 28 a gs Oordeel, Die Laaste.
  b L&V 43:32; 

63:51; 101:31.
 29 a gs Mens die, Mense—

Die mens, potensiaal 
om soos Hemelse 
Vader te word;  
Selestiale Heerlikheid.

 30 a gs Terrestriale 
Heerlikheid.
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word deur ’n deel van die a teles-
tiale heerlikheid sal dan van die-
selfde ontvang, en wel ’n volheid.

32 En hulle wat oorbly sal ook 
a verkwik word; nietemin, hulle 
sal weer terugkeer na hulle eie 
plek, om dit te geniet wat hulle 
b bereid is om te ontvang, omdat 
hulle nie gewillig was om dit te 
geniet wat hulle kon ontvang het 
nie.

33 Want wat baat dit ’n mens in-
dien ’n gawe aan hom geskenk 
word, en hy aanvaar nie die gawe 
nie? Kyk, hy verbly hom nie in 
dit wat aan hom gegee is nie, nóg 
verbly hy hom in hóm wat die ge-
wer van die gawe is.

34 En verder, voorwaar, Ek sê 
vir julle, dit wat beheer word 
deur die wet, word ook bewaar 
deur die wet en a vervolmaak en 
geheilig daardeur.

35 Dit wat die wet a verbreek, 
en nie die wet gehoorsaam nie, 
maar soek om ’n wet tot homself 
te word, en verkies om in sonde te 
bly, en algeheel in sonde bly, kan 
nie deur die wet geheilig word nie, 
nóg deur b barmhartigheid, c ge-
regtigheid, nóg oordeel. Daarom 
moet hulle steeds d vuil bly.

36 Alle koninkryke is ’n wet ge-
gee.

37 En daar is vele a koninkryke; 
want daar is geen ruimte  waarin 
daar nie ’n koninkryk is nie; en 
daar is geen koninkryk waarin 
daar geen ruimte is nie, of ’n gro-
tere of ’n mindere koninkryk.

38 En aan elke koninkryk is ’n 
a wet gegee; en aan elke wet is 
daar ook sekere grense en voor-
waardes.

39 Alle skepsels wat nie daardie 
a voorwaardes gehoorsaam nie, is 
nie b geregverdig nie.

40 Want a intelligensie kleef aan 
intelligensie; b wysheid ontvang 
wysheid; c waarheid omhels waar-
heid; d deug is lief vir deug; e lig 
kleef aan lig; barmhartigheid het 
f ontferming oor barmhartigheid 
en eis haar eie; geregtigheid vol-
hard in sy koers en eis sy eie; oor-
deel gaan voor die aangesig van 
Hom wat op die troon sit en alle 
dinge beheer en uitvoer.

41 Hy a begryp alle dinge, en 
alle dinge is voor Hom, en alle 
dinge is rondom Hom; en Hy is 
bo alle dinge, en in alle dinge, en 
is deur alle dinge, en is rondom 
alle dinge; en alle dinge is deur 
Hom, en van Hom, en wel God, 
vir ewig en ewig.

42 En verder, voorwaar Ek sê vir 
julle, Hy het ’n wet aan alle dinge 

 31 a gs Telestiale 
Heerlikheid.

 32 a Alma 11:41–45.
  b gs Handelingsmag.
 34 a gs Heiligmaking.
 35 a gs Rebellie.
  b gs Barmhartig, 

Barmhartigheid.
  c gs Geregtigheid.
  d Openb. 22:11;  

1 Ne. 15:33–35;  
2 Ne. 9:16; Alma 7:21.

 37 a L&V 78:15.
 38 a L&V 88:13.
 39 a L&V 130:20–21.
  b gs Regverdigmaking, 

Regverdig.
 40 a gs Intelligensie, 

Intelligensies.
  b gs Wysheid.

  c gs Waarheid.
  d gs Deugsaamheid.
  e gs Lig, Lig van 

Christus.
  f gs Medelye.
 41 a 1 Joh. 3:20;  

1 Ne. 9:6;  
2 Ne. 9:20;  
L&V 38:1–3.  
gs Alwetend.
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gegee, waardeur hulle beweeg in 
hulle a tye en seisoene;

43 En hulle bane is vasgestel, 
naamlik die bane van die hemele 
en die aarde, wat die aarde en al 
die planete insluit.

44 En hulle gee a lig aan mekaar 
in hulle tye en seisoene, in hulle 
minute, in hulle ure, in hulle dae, 
in hulle weke, in hulle maande, in 
hulle jare—al hierdie is b een jaar 
vir God, maar nie vir die mens nie.

45 Die aarde rol op haar vlerke, 
en die a son gee sy lig bedags, en 
die maan gee haar lig snags, en 
die sterre gee ook hulle lig, soos 
hulle op hulle vlerke rol in hulle 
heerlikheid, te midde van die 
b mag van God.

46 Waarmee sal Ek hierdie ko-
ninkryke vergelyk sodat julle mag 
verstaan?

47 Kyk, al hierdie is koninkryke, 
en enigeen wat enige of die ge-
ringste van hierdie gesien het, 
het God a gesien, bewegende in 
sy majesteit en mag.

48 Ek sê vir julle, hy het Hom 
gesien, nietemin, Hy wat na sy 
a eie gekom het is nie aanvaar nie.

49 Die a lig skyn in die duister-
nis, maar die duisternis be gryp 
dit nie; nietemin, die dag sal kom 
wanneer julle selfs vir God sal 
b begryp, omdat julle verkwik is 
in Hom en deur Hom.

50 Dan sal julle weet dat julle 
My gesien het, dat Ek is, en dat 
Ek die ware lig in julle is, en dat 
julle in My is; andersins kon julle 
nie toeneem nie.

51 Kyk, Ek sal hierdie konink-
ryke vergelyk met ’n man wat 
’n land het, en hy het sy diens-
knegte uitgestuur na die land om 
die land om te spit.

52 En hy het aan die eerste gesê: 
Gaan jy en werk in die land, en in 
die eerste uur sal ek na jou kom, 
en jy sal die vreugde van my ge-
laat aanskou.

53 En hy het aan die tweede 
gesê: Gaan jy ook na die land, en 
in die tweede uur sal ek jou be-
soek met die vreugde van my ge-
laat.

54 En ook aan die derde, en sê: 
Ek sal jou besoek;

55 En aan die vierde, en so 
voorts tot die twaalfde.

56 En die heer van die land het 
na die eerste gegaan in die  eerste 
uur, en by hom gebly die hele uur, 
en hy is verbly deur die lig van 
die gelaat van sy heer.

57 En toe het hy onttrek van die 
eerste sodat hy ook die tweede 
mag besoek, en die derde, en 
die vierde, en so voorts tot die 
twaalfde.

58 En so het hulle almal die lig 
van die gelaat van hulle heer 

 42 a Dan. 2:20–22;  
Abr. 3:4–19.

 44 a gs Lig, Lig van 
Christus.

  b Ps. 90:4;  
2 Petr. 3:8.

 45 a Gén. 1:16;  

Abr. 4:16.
  b L&V 88:7–13.
 47 a Alma 30:44;  

Moses 1:27–28; 6:63;  
Abr. 3:21.

 48 a Joh. 1:11;  
3 Ne. 9:16;  

L&V 39:1–4.
 49 a L&V 6:21;  

50:23–24; 84:45–47.
  b Joh. 17:3;  

L&V 93:1, 28.
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ontvang, elkeen in sy uur, en in 
sy tyd, en in sy seisoen—

59 Beginnende by die eerste, en 
so voorts tot die a laaste, en van 
die laaste tot die eerste, en van 
die eerste tot die laaste;

60 Elkeen op sy beurt, tot sy uur 
verby was, net soos sy heer hom 
gebied het, sodat sy heer in hom 
verheerlik mag word, en hy in sy 
heer, sodat hulle almal verheer-
lik mag word.

61 Daarom, met hierdie ge-
lykenis vergelyk Ek al hierdie 
koninkryke, en die a inwoners 
daarvan—elke koninkryk in sy 
uur, en in sy tyd, en in sy seisoen, 
en wel volgens die bevel wat God 
gegee het.

62 En verder, voorwaar Ek sê vir 
julle, my a vriende, Ek laat hier-
die woorde met julle om in julle 
harte te b bepeins, met hierdie ge-
bod wat Ek aan julle gee, dat julle 
My sal c aanroep terwyl Ek naby 
is—

63 a Kom nader na My en Ek sal 
nader aan julle kom; b soek My 
ywerig en julle sal My c vind; vra 
en julle sal ontvang; klop, en dit 
sal vir julle oopgemaak word.

64 Wat ook al julle die Vader in 

my Naam a vra, dit sal aan julle 
gegee word, wat b raadsaam is vir 
julle;

65 En indien julle enigiets vra 
wat nie a raadsaam is vir julle nie, 
sal dit omkeer tot julle b veroor-
deling.

66 Kyk, dit wat julle hoor is soos 
die a stem van een roepende in die 
wildernis—in die wildernis om-
dat julle hom nie kan sien nie—
my stem, want my stem is b Gees; 
my Gees is die c waarheid; waar-
heid duur voort en het geen einde 
nie; en indien dit in julle is, sal dit 
toeneem.

67 En indien julle oog a enkel 
gerig is op my b heerlikheid, sal 
julle hele liggame met lig gevul 
wees, en daar sal geen duisternis 
in julle wees nie; en daardie lig-
gaam wat gevul is met lig, c be-
gryp alle dinge.

68 Daarom, a heilig julleself so-
dat julle b verstand enkel gerig 
word op God, en die dae sal kom 
dat julle Hom sal c sien; want Hy 
sal sy aangesig ontsluier vir julle, 
en dit sal in sy eie tyd wees, en 
op sy eie wyse en volgens sy eie 
wil.

69 Onthou die groot en laaste 
 59 a Matt. 20:1–16.
 61 a L&V 76:24.
 62 a L&V 84:63; 93:45.
  b gs Peins.
  c Jes. 55:6;  

Jak. 1:5;  
L&V 46:7.

 63 a Sag. 1:3;  
Jak. 4:8;  
Openb. 3:20.

  b 1 Kron. 28:9;  
Ether 12:41;  
L&V 101:38.

  c L&V 4:7; 49:26.
 64 a gs Gebed.
  b L&V 18:18; 46:28–30.
 65 a Jak. 4:3.
  b L&V 63:7–11.
 66 a Jes. 40:3;  

1 Ne. 17:13;  
Alma 5:37–38;  
L&V 128:20.

  b gs Heilige Gees;  
Lig, Lig van Christus.

  c gs Waarheid.
 67 a Matt. 6:22;  

Lk. 11:34–36;  
L&V 82:19.

  b Joh. 7:18.
  c Spr. 28:5;  

L&V 93:28.  
gs Onderskeiding, 
Gawe van.

 68 a gs Heiligmaking.
  b gs Verstand.
  c L&V 67:10–13; 

93:1; 97:15–17.
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belofte wat Ek aan julle gemaak 
het; werp julle a ydele gedagtes en 
julle oorvloedige b gelag ver van 
julle.

70 Vertoef julle, vertoef julle op 
hierdie plek, en belê ’n plegtige 
samekoms, naamlik vir diegene 
wat die eerste arbeiders is in hier-
die laaste koninkryk.

71 En laat diegene vir wie hulle 
a gewaarsku het tydens hulle reise, 
die Here aanroep en die waarsku-
wing wat hulle ontvang het be-
peins in hulle harte, vir ’n kort 
tydjie.

72 Kyk, en sien, Ek sal julle kud-
des versorg, en sal ouderlinge op-
wek en na hulle stuur.

73 Kyk, Ek sal my werk verhaas 
op sy tyd.

74 En Ek gee aan julle, wat die 
eerste a arbeiders in hierdie laaste 
koninkryk is, ’n gebod dat julle 
julleself byeen versamel, en jul-
leself organiseer, en julleself 
voorberei, en julleself b heilig; ja, 
suiwer julle harte, en c reinig julle 
hande en voete voor My, sodat Ek 
julle d rein mag maak;

75 Sodat Ek mag getuig aan 
julle a Vader, en julle God, en my 
God, dat julle gereinig is van die 
bloed van hierdie goddelose ge-
slag; dat Ek hierdie belofte mag 

vervul, hierdie groot en laaste be-
lofte, wat Ek aan julle gemaak het, 
wanneer Ek wil.

76 Ook gee Ek aan julle ’n gebod 
dat julle sal voortgaan met a ge-
bed en b vas vanaf hierdie tyd aan.

77 En Ek gee aan julle ’n gebod 
dat julle mekaar in die a leerstel-
lings van die koninkryk sal b on-
derrig.

78 Onderrig julle ywerig en my 
a genade sal met julle wees, sodat 
julle meer ten volle b onderrig mag 
word in teorie, in beginsel, in leer, 
in die wet van die evangelie, in 
alle dinge wat betrekking het op 
die koninkryk van God, wat raad-
saam is vir julle om te begryp;

79 Van dinge beide in die a he-
mel en op die aarde, en onder die 
aarde; dinge wat was, dinge wat 
is, dinge wat binnekort moet ge-
beur, dinge wat tuis is, dinge wat 
in die buiteland is; die b oorloë en 
die verwarrings van die nasies, 
en die oordele wat op die land is; 
en ook ’n kennis van lande en ko-
ninkryke—

80 Sodat julle voorbereid mag 
wees in alle dinge wanneer 
Ek julle weer sal stuur om die 
 roeping waartoe Ek julle geroep 
het te verheerlik, en die sending 
wat Ek aan julle opgedra het.

 69 a Matt. 12:36;  
Mosia 4:29–30;  
Alma 12:14.

  b L&V 59:15; 88:121.
 71 a gs Waarsku, 

Waarskuwing.
 74 a Matt. 20:1, 16.
  b Lev. 20:7–8;  

3 Ne. 19:28–29;  
L&V 50:28–29; 133:62.

  c gs Rein en Onrein.
  d Ether 12:37.
 75 a gs God, Godheid—

God die Vader;  
Mens die, Mense—Die 
mens, ’n geesteskind 
van Hemelse Vader;  
Vader in die Hemel.

 76 a gs Gebed.
  b gs Vas.

 77 a gs Leer van Christus.
  b gs Onderrig, 

Onderwyser.
 78 a gs Genade.
  b L&V 88:118; 

90:15; 93:53.
 79 a gs Hemel.
  b gs Oorlog.
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 81 a gs Getuig.
  b L&V 63:58.  

gs Waarsku, 
Waarskuwing.

 83 a Alma 37:35.
  b Deut. 4:29–31;  

Jer. 29:12–14;  
L&V 54:10.

 84 a JS—G 1:41.
  b Jes. 8:16–17.
 85 a Matt. 24:15.
  b L&V 11:15.

  c 1 Ne. 12:10–11;  
Jakob 1:19; 2:2;  
L&V 112:33.  
gs Suiwer, Suiwerheid.

 86 a Mosia 5:8.  
gs Vry, Vryheid.

  b Joh. 8:36.  
gs Handelingsmag;  
Vry, Vryheid.

  c Gal. 5:1.
  d gs Sonde.
  e Job 17:9;  

Ps. 24:4;  
Alma 5:19.

 87 a Jes. 13:4–13.
  b L&V 43:18.
  c Joël 2:10;  

L&V 45:42; 133:49.
  d Openb. 6:12.
  e Joël 3:15.
 89 a L&V 45:33.
 90 a Openb. 8:5;  

L&V 43:17–25.
 91 a L&V 45:26.

81 Kyk, Ek stuur julle uit om te 
a getuig en die mense te waarsku, 
en dit is noodsaaklik dat elkeen 
wat gewaarsku is, sy naaste moet 
b waarsku.

82 Daarom, hulle is gelaat son-
der verskoning, en hulle sondes 
is op hulle eie hoofde.

83 Hy wat My a vroeg b soek sal 
My vind, en hy sal nie versaak 
word nie.

84 Daarom, vertoef julle, en 
arbei ywerig, sodat julle ver-
volmaak mag word in julle be-
diening om uit te gaan onder die 
a nie-Jode vir die laaste keer, so-
veel as wat die mond van die 
Here sal noem, om die wet toe 
te b bind en die getuienis te ver-
seël, en om die heiliges voor te 
berei op die uur van oordeel wat 
sal kom;

85 Sodat hulle siele die toorn 
van God mag ontvlug, die a ver-
latenheid van gruwel wat wag vir 
die bose, beide in hierdie wêreld 
en in die komende wêreld. Voor-
waar, Ek sê vir julle, laat diegene 
wat nie die eerste ouderlinge is 
nie, voortgaan in die wingerd tot 
die mond van die Here hulle sal 
b roep, want hulle tyd het nog nie 
gekom nie; hulle kleding is nog 

nie c gereinig van die bloed van 
hierdie geslag nie.

86 Volhard in die a vryheid waar-
mee julle b vrygemaak is; c ver-
strengel julleself nie in die d sonde 
nie, maar laat julle hande e skoon 
wees, totdat die Here kom.

87 Want nie baie dae van hierdie 
tyd af nie en die a aarde sal b bewe 
en heen en weer waggel soos ’n 
dronk mens; die c son sal sy ge-
sig verberg en sal weier om lig te 
gee; en die maan sal gebaai wees 
in d bloed; en die e sterre sal uiter-
mate kwaad word, en sal hulle-
self neerwerp soos ’n vy wat van 
’n vyeboom afval.

88 En na julle getuienis kom 
toorn en verontwaardiging oor 
die volk.

89 Want na julle getuienis kom 
die getuienis van a aardbewings 
wat kreunings sal veroorsaak in 
haar midde, en mense sal op die 
grond neerval en sal nie kan staan 
nie.

90 En ook kom die getuienis van 
die a stem van donderslae, en die 
stem van weerligte, en die stem 
van storms, en die stem van die 
golwe van die see wat hulleself 
ophef buite hulle grense.

91 En alles sal in a beroering 
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wees; en sekerlik sal mense se 
harte hulle faal; want vrees sal 
oor alle mense kom.

92 En a engele sal deur die mid-
del van die hemel vlieg, roepende 
met ’n luide stem, en die trompet 
van God blaas, en sê: Berei julle 
voor, berei julle voor, o inwoners 
van die aarde; want die oordeel 
van ons God het gekom. Kyk, en 
sien, die b Bruidegom kom; gaan 
julle uit om hom te ontmoet.

93 En onmiddellik sal daar ’n 
a groot teken verskyn in die he-
mel, en alle mense sal dit terself-
dertyd sien.

94 En ’n ander engel sal sy trom-
pet blaas, en sê: Daardie a groot 
b kerk, die c moeder van gruwels, 
wat alle nasies maak drink het 
van die wyn van die toorn van 
haar d ontug, wat die heiliges van 
God vervolg, wat hulle bloed ver-
giet het—sy wat sit op baie wa-
ters, en op die eilande van die 
see—kyk, sy is die e onkruid van 
die aarde; sy is gebind in bon-
dels; haar bande is sterk gemaak, 
geen mens kan hulle losmaak nie; 
daarom, sy is gereed om f ver-
brand te word. En hy sal sy trom-
pet beide lank en luid blaas, en 
alle nasies sal dit hoor.

95 En daar sal a stilte in die hemel 

wees vir ’n tydperk van ’n halfuur; 
en onmiddellik daarna sal die 
sluier van die hemel ontvou word, 
soos ’n b boekrol ontvou word na-
dat dit opgerol is, en die c aangesig 
van die Here sal ontsluier word;

96 En die heiliges wat op die 
aarde is, wat lewendig is, sal ver-
kwik word en a opgeneem word 
om Hom te ontmoet.

97 En hulle wat in hulle grafte 
geslaap het sal a voortkom, want 
hulle grafte sal geopen word; en 
hulle sal ook opgeneem word om 
hom te ontmoet in die middel van 
die pilaar van die hemel—

98 Hulle is Christus s’n, die 
a  eerste vrugte, hulle sal eerste saam 
met Hom neerdaal, en hulle wat op 
die aarde is en in hulle grafte, wat 
eerste opgeneem word om hom te 
ontmoet; en dit alles deur die stem 
van die blaas van die trompet van 
die engel van God.

99 En hierna sal ’n ander engel 
blaas, wat die tweede trompet is; 
en dan kom die verlossing van 
diegene wat Christus s’n is by sy 
koms; wat hulle deel ontvang het 
in daardie a gevangenis wat voor-
berei is vir hulle, sodat hulle die 
evangelie mag ontvang, en b ge-
oordeel word volgens mense in 
die vlees.

 92 a Openb. 8:13;  
L&V 133:17.

  b Matt. 25:1–13;  
L&V 33:17; 133:10, 19.

 93 a Matt. 24:30;  
Lk. 21:25–27.  
gs Tekens van die Tye.

 94 a 1 Ne. 13:4–9.
  b gs Duiwel—Die kerk 

van die duiwel.

  c Openb. 17:5.
  d Openb. 14:8.
  e Matt. 13:38.
  f L&V 64:23–24; 101:23–

25.  
gs Aarde—Reiniging 
van die aarde.

 95 a L&V 38:12.
  b Openb. 6:14.
  c gs Tweede Koms 

van Jesus Christus.
 96 a 1 Thes. 4:16–17.
 97 a L&V 29:13; 45:45–46; 

133:56.  
gs Opstanding.

 98 a 1 Kor. 15:23.
 99 a L&V 76:73; 138:8.  

gs Heil vir die Dode.
  b 1 Petr. 4:6.
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100 En verder, nog ’n trompet 
sal blaas, wat die derde trompet 
is; en dan kom die a geeste van 
mense wat geoordeel moet word, 
en word onder b veroordeling be-
vind;

101 En hulle is die res van die 
a dode; en hulle lewe nie weer tot 
die b duisend jaar geëindig het nie, 
en nie weer nie, tot die einde van 
die aarde.

102 En ’n ander trompet sal 
blaas, wat die vierde trompet 
is, en sê: Daar is onder diegene 
wat sal bly tot daardie groot en 
laaste dag, naamlik die einde, wat 
steeds a vuil sal bly.

103 En nog ’n trompet sal blaas, 
wat die vyfde trompet is, wat die 
vyfde engel is wat die a ewigdu-
rende evangelie toevertrou—wat 
vlieg deur die midde van die he-
mel, aan alle nasies, stamme, tale 
en volke;

104 En dit sal die klank van sy 
trompet wees, wat spreek tot alle 
mense, beide in die hemel en op 
die aarde, en wat onder die aarde 
is—want a elke oor sal dit hoor, en 
elke knie sal b buig, en elke tong 
sal bely, terwyl hulle die klank 
van die trompet hoor wat sê: 
c Vrees God, en verheerlik Hom 

wat sit op die troon, vir ewig en 
ewig; want die uur van sy oordeel 
het gekom.

105 En verder, ’n ander engel sal 
sy trompet blaas, wat die sesde 
engel is, wat sê: Sy het a geval wat 
al die nasies gemaak drink het 
van die wyn van die toorn van 
haar ontug; sy het geval, het ge-
val!

106 En verder, ’n ander engel 
sal sy trompet blaas, wat die se-
wende engel is, wat sê: Dit is vol-
tooi; dit is voltooi! Die a Lam van 
God het b oorwin en die wynpers 
alleen c getrap, naamlik die wyn-
pers van die felheid van die toorn 
van die Almagtige God.

107 En dan sal die engele ge-
kroon word met die heerlikheid 
van sy mag, en die a heiliges ge-
vul word met sy b heerlikheid, en 
hulle c erfenis ontvang en d gelyk-
gemaak word met Hom.

108 En dan sal die eerste engel 
weer sy trompet blaas in die ore 
van alle lewendes, en die geheime 
dade van mense a openbaar, en die 
magtige werke van God in die 
b eerste duisend jaar.

109 En dan sal die tweede engel 
sy trompet blaas, en die geheime 
dade van mense openbaar, en 

 100 a Openb. 20:12–13;  
Alma 11:41;  
L&V 43:18; 76:85.

  b gs Veroordeel, 
Veroordeling.

 101 a Openb. 20:5.
  b gs Millennium.
 102 a gs Vieslik, Vieslikheid.
 103 a Openb. 14:6–7.  

gs Herstelling van 
die Evangelie.

 104 a Openb. 5:13.
  b Jes. 45:23;  

Filip. 2:9–11.
  c gs Eerbied;  

Vrees—Vrees vir God.
 105 a Openb. 14:8;  

L&V 1:16.
 106 a gs Lam van God.
  b 1 Kor. 15:25.
  c Jes. 63:3–4;  

Openb. 19:15;  

L&V 76:107; 133:50.
 107 a gs Heilige.
  b gs Selestiale 

Heerlikheid.
  c gs Verheffing.
  d L&V 76:95.
 108 a Alma 37:25;  

L&V 1:3.
  b L&V 77:6–7.
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die gedagtes en bedoelings van 
hulle harte, en die magtige werke 
van God in die tweede duisend  
jaar—

110 En so voorts, tot die sewende 
engel sy trompet sal blaas; en hy 
sal eenkant staan op die land en 
op die see, en sweer in die Naam 
van Hom wat op die troon sit, dat 
daar nie meer a tyd sal wees nie; 
en b Satan sal gebind wees, daar-
die ou slang, wat die duiwel ge-
noem word, en sal nie losgelaat 
word vir ’n tydperk van ’n c dui-
send jaar nie.

111 En dan sal hy vir ’n kort tyd-
jie a losgelaat word, sodat hy sy 
 leërs byeen mag versamel.

112 En a Mígael, die sewende 
engel, naamlik die aartsengel, sal 
sy leërs byeen versamel, naamlik 
die leërskare van die hemel.

113 En die duiwel sal sy leërs by-
een versamel; naamlik die leër-
skare van die hel, en sal optrek 
om oorlog te maak teen Mígael 
en sy leërs.

114 En dan kom die a stryd van 
die groot God; en die duiwel en 
sy leërs sal weggewerp word na 
hulle eie plek, sodat hulle hoege-
naamd nie meer mag oor die hei-
liges sal hê nie.

115 Want Mígael sal hulle oorloë 

veg, en sal hom oorwin wat die 
troon a soek van Hom wat op die 
troon sit, naamlik die Lam.

116 Dit is die heerlikheid van 
God, en die a geheiligdes; en hulle 
sal nie meer die b dood sien nie.

117 Daarom, voorwaar Ek sê vir 
julle my a vriende, belê julle pleg-
tige samekoms, soos Ek julle ge-
bied het.

118 En aangesien nie almal ge-
loof het nie, soek julle ywerig en 
a onderrig mekaar die woorde van 
b wysheid; ja, soek julle uit die 
 beste c boeke woorde van wys-
heid; soek geleerdheid, en wel 
deur studie en ook deur geloof.

119 Organiseer julleself; berei 
elke noodsaaklike ding; en ves-
tig ’n a huis, naamlik ’n huis van 
gebed, ’n huis van vas, ’n huis van 
geloof, ’n huis van geleerdheid, ’n 
huis van heerlikheid, ’n huis van 
orde, ’n huis van God;

120 Sodat julle ingange in die 
Naam van die Here mag wees; 
dat julle uitgange in die Naam 
van die Here mag wees; sodat 
al julle begroetinge in die Naam 
van die Here mag wees, met 
opgehefde hande na die Aller-
hoogste.

121 Daarom, a hou op met al 
julle ligsinnige praatjies, met alle 

 110 a L&V 84:100.
  b Openb. 20:1–3;  

1 Ne. 22:26;  
L&V 101:28.  
gs Duiwel.

  c gs Millennium.
 111 a L&V 29:22; 43:30–31.
 112 a gs Mígael.
 114 a Openb. 16:14.
 115 a Jes. 14:12–17;  

Moses 4:1–4.
 116 a gs Heiligmaking;  

Verheffing.
  b Openb. 21:4;  

Alma 11:45; 12:18;  
L&V 63:49.  
gs Onsterflik, 
Onsterflikheid.

 117 a L&V 109:6.
 118 a L&V 88:76–80.  

gs Onderrig, 
Onderwyser.

  b gs Wysheid.
  c L&V 55:4; 109:7, 14.
 119 a L&V 95:3; 97:10–17; 

109:2–9; 115:8.  
gs Tempel, Huis 
van die Here.

 121 a L&V 43:34; 100:7.
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b gelag, met alle c wellustige be-
geertes, met al julle d hoogmoed 
en ligsinnigheid, en met al julle 
goddelose dade.

122 Stel ’n onderwyser onder 
julle aan, en laat nie almal segs-
manne terselfdertyd wees nie; 
maar laat een spreek op ’n keer 
en laat almal luister na sy woorde, 
sodat wanneer almal gespreek 
het, dat almal deur almal opge-
bou kan word, en sodat elkeen ’n 
gelyke voorreg mag hê.

123 Sien toe dat julle mekaar 
a liefhet; hou op om b begerig te 
wees; leer om met mekaar te deel 
soos die evangelie vereis.

124 Hou op om a ledig te wees; 
hou op om onrein te wees; hou 
op om b fout te vind met mekaar; 
hou op om langer te slaap as wat 
nodig is; gaan vroeg na jou bed 
toe, sodat julle nie moeg mag 
wees nie; staan vroeg op, sodat 
julle liggame en verstand verfris 
mag wees.

125 En bo alles, klee julleself met 
die band van a naasteliefde, soos 
met ’n mantel, wat die band van 
volmaaktheid en b vrede is.

126 a Bid altyd, sodat julle nie 
moedeloos mag word nie, tot-
dat Ek b kom. Kyk, en sien, Ek sal 
spoedig kom, en julle tot Myself 
ontvang. Amen.

127 En verder, die orde wat berei 
is vir die huis vir die presidensie 

van die a skool van die profete, ge-
vestig vir hulle onderrig in alle 
dinge wat raadsaam is vir hulle, 
naamlik vir al die b amptenare van 
die kerk, of met ander woorde, 
diegene wat geroep word tot 
die bediening in die kerk, begin-
nende by die hoëpriesters, en tot 
by die diakens—

128 En dit sal die orde wees vir 
die huis van die presidensie van 
die skool: Hy wat aangestel is 
as president, of onderwyser, sal 
staande in sy plek gevind word, 
in die huis wat vir hom voorbe-
rei sal word.

129 Daarom, hy sal eerste wees 
in die huis van God, in ’n plek 
waar die gemeente in die huis sy 
woorde sorgvuldig en duidelik 
mag hoor, nie met luide spraak 
nie.

130 En wanneer hy die huis van 
God binnekom, want hy moet 
eerste in die huis wees—kyk, dit 
is mooi, sodat hy ’n voorbeeld 
mag wees—

131 Laat hy homself as ’n a offer 
toewy in gebed op sy knieë voor 
God, as teken of herinnering van 
die ewigdurende verbond.

132 En wanneer enigeen na hom 
sal inkom, laat die onderwyser 
opstaan, en, met hande omhoog 
gelig na die hemel, ja, uitgestrek, 
sy broer of broers groet met hier-
die woorde:

 121 b L&V 59:15; 88:69.
  c gs Vleeslik.
  d gs Hoogmoed.
 123 a gs Liefde.
  b gs Begeer.
 124 a gs Lui, Luiheid.

  b L&V 64:7–10.  
gs Kwaadsprekery.

 125 a gs Naasteliefde.
  b gs Vrede.
 126 a gs Gebed.
  b L&V 1:12.

 127 a gs Skool van 
die Profete.

  b gs Amp, Ampsdraer.
 131 a gs Aanbid.

LEER EN VERBONDE 88:122–132209



133 Is jy ’n broer of is julle 
broers? Ek groet julle in die Naam 
van die Here Jesus Christus, as 
’n teken of herinnering van die 
ewigdurende verbond, in welke 
verbond Ek julle ontvang in a deel-
genootskap, met ’n vasberaden-
heid wat ferm is, onbeweeglik, en 
onveranderlik, om julle vriend en 
b broer te wees deur die genade 
van God in die bande van liefde, 
om skuldeloos te wandel in al die 
gebooie van God, met dankseg-
ging, vir ewig en ewig. Amen.

134 En hy wat onwaardig be-
vind word van hierdie begroe-
ting sal nie plek hê onder julle 
nie; want julle sal nie toelaat dat 
my huis deur hom a besoedel sal 
word nie.

135 En hy wat binnekom en ge-
trou is voor My, en ’n broer is, of 
as hulle broers is, sal hulle die 
president of die onderwyser groet 
met hande omhoog gelig na die 
hemel, met hierdie selfde gebed 
en verbond, of deur te sê Amen, 
as teken daarvan.

136 Kyk, voorwaar, Ek sê vir 
julle, dit is ’n voorbeeld vir julle 
van ’n begroeting aan mekaar in 

die huis van God, in die skool van 
die profete.

137 En julle word geroep om 
dit te doen deur gebed en dank-
segging, soos die Gees gee om te 
spreek in al julle dade in die huis 
van die Here, in die skool van die 
profete, sodat dit ’n heiligdom 
mag word, ’n tabernakel van die 
Heilige Gees om julle a op te bou.

138 En julle sal geeneen onder 
julle ontvang in hierdie skool 
tensy hy skoon is van die a bloed 
van hierdie geslag nie;

139 En hy sal ontvang word 
deur die ordinansie van die a was-
sing van voete, want vir hierdie 
doel is die ordinansie van die 
wassing van voete ingestel.

140 En verder, die ordinansie 
van die wassing van voete moet 
bedien word deur die president 
of presiderende ouderling van 
die kerk.

141 Dit moet begin word met ’n 
gebed; en nadat van die brood en 
wyn a gebruik is, moet hy homself 
omgord volgens die b voorbeeld 
gegee in die dertiende hoofstuk 
van Johannes se getuienis aan-
gaande My. Amen.

 133 a gs Bevriend.
  b gs Broers;  

Suster.
 134 a L&V 97:15–17; 110:7–8.

 137 a L&V 50:21–24.
 138 a L&V 88:74–75, 84–85.
 139 a gs Was, Gewas, 

Wassings.

 141 a gs Nagmaal.
  b Joh. 13:4–17.

AFDELING 89
Openbaring gegee deur Joseph Smith die Profeet, te Kirtland, Ohio, 
27 Februarie 1833. As gevolg van die vroeë broers wat tabak gebruik 
het in hulle vergaderings, is die Profeet gelei om te bepeins oor die 
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1–9, Die gebruik van wyn, sterk 
drank, tabak, en warm dranke word 
verbied; 10–17, Kruie, vrugte, vleis, 
en graan is geordineer vir die ge
bruik van die mens en van diere; 
18–21, Gehoorsaamheid aan evan
geliese wette, insluitende die Woord 
van Wysheid, bring stoflike en gees
telike seëninge.

’n a Woord van Wysheid, tot die 
voordeel van die raad van hoë-
priesters, versamel in Kirtland, 
en die kerk, en ook die heiliges 
in Sion—

2 Om gestuur te word as be-
groeting; nie as gebod of dwang 
nie, maar deur openbaring en die 
woord van wysheid, wat die orde 
en a wil van God toon ten opsigte 
van die liggaamlike behoud van 
alle heiliges in die laaste dae—

3 Gegee as ’n beginsel met ’n 
a belofte, aangepas by die vermoë 
van die swakkes en die swakste 
van alle b heiliges, wat heiliges is, 
of genoem kan word.

4 Kyk, voorwaar, so sê die Here 
vir julle: As gevolg van die a boos-
hede en planne wat bestaan en 
sal bestaan in die harte van b sa-
meswerende mense in die laaste 
dae, het Ek julle c gewaarsku, en 

waarsku julle vooraf, deur aan 
julle hierdie woord van wysheid 
deur openbaring te gee—

5 Dat in soverre enigeen a wyn 
of sterk drank onder julle drink, 
kyk, dit is nie goed nie, nóg ge-
pas in die oë van julle Vader, slegs 
wanneer julle julleself byeen ver-
samel om julle sakramente te of-
fer voor Hom.

6 En kyk, dit moet wyn wees, ja, 
a suiwer wyn van die druif van die 
wingerdstok, van julle eie maaksel.

7 En verder, a sterk drank is nie 
vir die buik nie, maar vir die was 
van julle liggame.

8 En verder, tabak is nie vir die 
a liggaam nie, nóg vir die buik, en 
is nie goed vir die mens nie, maar 
is ’n kruid vir kneusplekke en alle 
siek vee, om met oordeel en ver-
nuf gebruik te word.

9 En verder, warm dranke is nie 
vir die liggaam of die buik nie.

10 En verder, voorwaar, Ek sê 
vir julle, alle heilsame a kruie het 
God geordineer vir die gestel, 
aard en gebruik van die mens—

11 Elke kruid in die seisoen 
daarvan, en elke vrug in die sei-
soen daarvan; al hierdie om ge-
bruik te word met wysheid en 
a danksegging.

89 1 a gs Woord van 
Wysheid.

 2 a L&V 29:34.  
gs Gebooie van God.

 3 a L&V 89:18–21.
  b gs Heilige.
 4 a gs Bedrog, Bedrieg, 

Bedrieër.

  b gs Geheime 
Organisasies.

  c gs Waarsku, 
Waarskuwing.

 5 a Lev. 10:9–11;  
Jes. 5:11–12;  
1 Kor. 6:10.

 6 a L&V 27:1–4.

 7 a Spr. 20:1; 23:29–35.
 8 a 1 Kor. 3:16–17.  

gs Liggaam.
 10 a di plante.  

Gén. 1:29;  
L&V 59:17–20.

 11 a gs Dank, Dankbaar, 
Danksegging.

saak; gevolglik het hy by die Here navraag gedoen daaromtrent. Hier
die openbaring, bekend as die Woord van Wysheid, is die gevolg.
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12 Ja, ook a vleis van b diere en van 
die voëls van die lug, het Ek, die 
Here, geordineer vir die gebruik 
van die mens met danksegging; 
nietemin, dit moet c spaarsaam ge-
bruik word;

13 En dit behaag My dat dit nie 
gebruik moet word nie, slegs in 
wintertyd, of in koue, of honger-
snood.

14 Alle a graan is geordineer 
vir die gebruik van die mens en 
diere, om die staf van die lewe te 
wees, nie slegs vir die mens nie 
maar vir die diere van die veld, 
en die voëls van die hemel, en alle 
wilde diere wat hardloop of op 
die aarde kruip;

15 En hulle is deur God gemaak 
vir die gebruik van die mens slegs 
in tye van hongersnood en uiter-
mate honger.

16 Alle graan is goed vir kos van 
die mens; en so ook die vrug van 
die wingerdstok; dit wat vrugte 

dra, hetsy in die grond of bo die 
grond—

17 Nietemin, koring vir die mens, 
en mielies vir die os, en hawer vir 
die perd en rog vir die voëls en die 
varke, en vir alle diere van die veld, 
en gars vir alle nuttige diere, en vir 
matige dranke, asook ander graan.

18 En alle heiliges wat onthou 
om hierdie dinge te onderhou en 
te doen, en in gehoorsaamheid 
aan die gebooie wandel, sal a ge-
sondheid in hulle nawel en murg 
in hulle gebeente ontvang;

19 En sal a wysheid en groot 
skatte van b kennis vind, selfs ver-
borge skatte;

20 En sal a hardloop en nie moeg 
word nie, en sal loop en nie afge-
mat word nie.

21 En Ek, die Here, gee aan hulle 
’n a belofte, dat die vernietigende 
engel by hulle sal b verbygaan, 
soos die kinders van Israel, en 
hulle nie doodmaak nie. Amen.

 12 a Gén. 9:3;  
Lev. 11:1–8.

  b 1 Tim. 4:3–4;  
L&V 49:18–21.

  c L&V 59:20.

 14 a Dan. 1:6–20.
 18 a Spr. 3:8.
 19 a gs Wysheid.
  b gs Getuienis;  

Kennis.

 20 a Jes. 40:31.
 21 a L&V 84:80.
  b Ex. 12:23, 29.

AFDELING 90
Openbaring aan Joseph Smith die Profeet, gegee te Kirtland, Ohio, 
8 Maart 1833. Hierdie openbaring is ’n verdere stap in die vestiging 
van die Eerste Presidensie (sien die opskrif van afdeling 81); as gevolg 
daarvan, is die genoemde raadgewers geordineer op 18 Maart 1833.
1–5, Die sleutels van die konink
ryk word toevertrou aan Joseph 
Smith en deur hom aan die Kerk; 
6–7, Sidney Rigdon en Frederick G. 

Williams moet in die Eerste Presi
densie dien; 8–11, Die evangelie 
moet gepreek word aan die nasies 
van Israel, aan die nieJode, en aan 
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die Jode en elkeen moet dit hoor in 
sy eie taal; 12–18, Joseph Smith 
en sy raadgewers moet die Kerk in 
orde bring; 19–37, Verskeie indivi
due word deur die Here raad gegee 
om opreg te wandel en in sy konink
ryk te dien.

So sê die Here, voorwaar, voor-
waar Ek sê vir jou my seun, jou 
sondes is jou a vergewe, volgens 
jou smeekgebed, want jou gebede 
en die gebede van jou broers het 
opgestyg tot in my ore.

2 Daarom, jy is geseënd van nou 
af wat die a sleutels dra van die 
koninkryk wat aan jou gegee is; 
welke b koninkryk na vore kom vir 
die laaste keer.

3 Voorwaar Ek sê vir jou, die 
sleutels van hierdie koninkryk sal 
nooit van jou weggeneem word 
terwyl jy in die wêreld is nie, nóg 
in die komende wêreld;

4 Nietemin, deur jou sal die 
a openbarings gegee word aan ’n 
ander, ja, naamlik aan die kerk.

5 En al diegene wat die open-
barings van God ontvang, laat 
hulle a versigtig wees hoe hulle 
dit beskou, sodat dit nie ligte-
lik gereken word nie, en daar-
deur onder veroordeling gebring 
word, en struikel en val wanneer 
die storms neerdaal, en die winde 

waai, en die b reëns val, en teen 
hulle huis slaan.

6 En verder, voorwaar, Ek sê vir 
julle broers, Sidney Rigdon en 
Frederick G. Williams, dat hulle 
sondes hulle ook vergewe is, en 
hulle word gereken as gelyk aan 
jou om die sleutels van hierdie 
laaste koninkryk te hou;

7 Asook deur jou bediening die 
sleutels van die a skool van die 
profete, wat Ek jou gebied het om 
georganiseer te word;

8 Sodat hulle daardeur vervol-
maak mag word in hulle bedie-
ning vir die heil van Sion, en van 
die nasies van Israel, en van die 
nie-Jode, soveel as wat wil glo;

9 Sodat deur jou bediening hulle 
die woord mag ontvang, en deur 
hulle beheer die woord mag uit-
gaan na die eindes van die aarde, 
aan die a nie-Jode b eerste, en dan, 
kyk en sien, sal hulle keer na die 
Jode.

10 En dan kom die dag wanneer 
die arm van die Here a ontbloot 
sal word in mag om die nasies te 
oortuig, die heidense nasies, die 
huis van b Josef, van die evange-
lie van hulle heil.

11 Want dit sal gebeur op daar-
die dag dat elkeen die volheid 
van die evangelie sal a hoor in sy 
eie tong, en in sy eie taal, deur 

90 1 a gs Vergewe.
 2 a L&V 65:2.  

gs Sleutels van die 
Priesterskap.

  b gs Koninkryk van 
God of Koninkryk 
van die Hemel.

 4 a Hand. 7:38;  
Rom. 3:2; 

   Hebr. 5:12;  
L&V 124:39, 126.  
gs Profesie, Profeteer.

 5 a L&V 1:14.
  b Matt. 7:26–27.
 7 a gs Skool van 

die Profete.
 9 a 1 Ne. 13:42;  

L&V 107:33; 133:8.

  b Matt. 19:30;  
Ether 13:10–12.

 10 a L&V 43:23–27; 
88:84, 87–92.

  b Gén. 49:22–26;  
1 Ne. 15:13–14.

 11 a gs Sendingwerk.

LEER EN VERBONDE 90:1–11213



diegene wat b geordineer is tot 
hierdie c mag, deur die bediening 
van die d Trooster wat uitgestort is 
oor hulle vir die openbaring van 
Jesus Christus.

12 En nou, voorwaar Ek sê vir 
julle, Ek gee aan julle ’n gebod dat 
julle volhou in die a bediening en 
presidensie.

13 En wanneer julle die verta-
ling van die profete voltooi het, 
sal julle van dan af a presideer 
oor die sake van die kerk en die 
b skool;

14 En van tyd tot tyd, soos ge-
openbaar sal word deur die Troos-
ter, a openbarings ontvang om die 
b verborgenhede van die konink-
ryk te ontvou.

15 En bring die kerke in orde, en 
a studeer en b leer, en word bekend 
met alle goeie boeke, en met c tale, 
tonge, en volke.

16 En dit sal julle plig en sending 
deur julle hele lewens wees, om te 
presideer in raadsitting, en al die 
sake van die kerk en  koninkryk 
in orde te bring.

17 Wees nie a beskaamd nie, nóg 
in die skande; maar wees ver-
maan in al julle hoogmoed en 
b trots, want dit stel ’n strik vir 
julle siele.

18 Bring julle huise in orde; hou 
a luiheid en b onreinheid ver van 
julle.

19 Nou, voorwaar, Ek sê vir jou, 
laat daar ’n plek voorsien word, 
so gou as moontlik, vir die fami-
lie van jou raadgewer en skrywer, 
naamlik Frederick G. Williams.

20 En laat my bejaarde diens-
kneg, a Joseph Smith, Snr., aanbly 
met sy familie op die plek waar 
hy nou woon; en laat dit nie ver-
koop word totdat die mond van 
die Here sal benoem nie.

21 En laat my raadgewer, naam-
lik a Sidney Rigdon, bly waar hy 
nou woon tot die mond van die 
Here sal benoem.

22 En laat die biskop ywerig 
soek om ’n a agent te verkry, en 
laat hom ’n man wees wat b ryk-
domme besit—’n man van God, 
en van sterk geloof—

23 Sodat hy daardeur in staat 
gestel mag word om alle skuld 
te vereffen; sodat die voorraad-
skuur van die Here nie oneer aan-
gedoen word in die oë van die 
volk nie.

24 Soek a ywerig, b bid altyddeur, 
en wees gelowig, en c alle dinge 
sal ten goede meewerk vir julle, 
indien julle opreg wandel en die 

 11 b gs Ordineer, 
Ordinering;  
Roep, Geroepe van 
God, Roeping.

  c gs Priesterskap.
  d gs Trooster.
 12 a gs Dien.
 13 a L&V 107:91–92.
  b gs Skool van 

die Profete.
 14 a gs Openbaring.

  b gs Verborgenhede 
van God.

 15 a L&V 88:76–80, 
118; 93:53.

  b L&V 107:99–
100; 130:18–19.

  c gs Taal.
 17 a Rom. 1:16; 2 Ne. 6:13.
  b L&V 88:121.  

gs Hoogmoed.
 18 a L&V 58:26–29.  

gs Lui, Luiheid.
  b L&V 38:42.
 20 a gs Smith, Joseph, Snr.
 21 a gs Rigdon, Sidney.
 22 a L&V 84:112–113.
  b Jakob 2:17–19.
 24 a gs Ywer.
  b gs Gebed.
  c Esra 8:22;  

Rom. 8:28;  
L&V 100:15; 122:7–8.

LEER EN VERBONDE 90:12–24 214



d verbond onthou wat julle met 
mekaar gesluit het.

25 Laat julle a families klein 
wees, veral dié van my bejaarde 
dienskneg Joseph Smith Snr., met 
betrekking tot diegene wat nie 
aan julle families behoort nie;

26 Sodat daardie dinge wat vir 
julle voorsien word, om my werk 
teweeg te bring, nie van julle ge-
neem word en gegee word aan 
diegene wat nie waardig is nie—

27 En julle daardeur verhin-
der word om daardie dinge uit 
te voer wat Ek julle gebied het.

28 En verder, voorwaar, Ek sê 
vir julle, dit is my wil dat my 
diensmaagd Vienna Jaques geld 
moet ontvang om haar onkos-
tes te dek, en opgaan na die land 
Sion;

29 En die res van die geld mag 
toegewy word aan My, en sy be-
loon word in my eie bepaalde tyd.

30 Voorwaar Ek sê vir julle, dat 
dit gepas is in my oë dat sy moet 
opgaan na die land Sion, en ’n er-
fenis ontvang van die hand van 
die biskop;

31 Sodat sy haar in vrede mag 
vestig in soverre sy getrou is, en 

nie ledig is in haar dae van daar-
die tydstip af nie.

32 En kyk, voorwaar Ek sê vir 
julle, dat julle hierdie gebod sal 
skryf, en vir julle broers in Sion, 
in liefdegroete sê, dat Ek julle ook 
geroep het om te a presideer oor 
Sion in my eie bepaalde tyd.

33 Daarom, laat hulle ophou om 
My te vermoei aangaande hier-
die saak.

34 Kyk, Ek sê vir julle dat julle 
broers in Sion begin om te bekeer, 
en die engele verbly hul vanweë 
hulle.

35 Nietemin, Ek het nie welbe-
hae in vele dinge nie; en Ek het 
nie welbehae in my dienskneg 
a William E. McLellin nie, nóg met 
my dienskneg Sidney Gilbert; en 
ook nie met die biskop nie, en an-
dere het vele dinge om van te be-
keer.

36 Maar voorwaar, Ek sê vir 
julle, dat Ek, die Here, sal stry 
met a Sion, en pleit met haar ster-
kes, en haar b tugtig tot sy oorwin 
en c skoon is voor My.

37 Want sy sal nie verwyder 
word vanuit haar plek nie. Ek, 
die Here, het dit gespreek. Amen.

 24 d gs Verbond.
 25 a di Die armes vir 

wie Josph Smith 

Snr. gesorg het.
 32 a L&V 107:91–92.
 35 a L&V 66:1; 75:6–9.

 36 a gs Sion.
  b gs Kasty, Kastyding.
  c gs Suiwer, Suiwerheid.

AFDELING 91
Openbaring gegee deur Joseph Smith die Profeet, te Kirtland, Ohio, 
9 Maart 1833. Die Profeet was op hierdie stadium besig met die ver
taling van die Ou Testament. Toe hy by daardie gedeelte gekom het 
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1–3, Die Apokriewe is hoofsaaklik 
korrek vertaal, maar bevat vele in
voegsels deur die hande van mense 
wat nie waar is nie; 4–6, Dit is tot 
die voordeel van diegene wat deur 
die Gees verlig is.

Voorwaar, so sê die Here, vir 
julle aangaande die a Apokriewe—
Daar is vele dinge daarin vervat 
wat waar is, en dit is meestal kor-
rek vertaal;

2 Daar is vele dinge vervat daarin 
wat nie waar is nie, wat invoegsels 
is deur die hande van mense.

3 Voorwaar, Ek sê vir julle, dat 
dit nie nodig is dat die Apokriewe 
vertaal moet word nie.

4 Daarom, wie dit ook al lees, 
laat hom a begryp, want die Gees 
openbaar waarheid;

5 En wie ook al verlig is deur 
die a Gees sal voordeel verkry  
daaruit;

6 En wie ook al nie ontvang 
deur die Gees nie, kan nie voor-
deel verkry nie. Daarom is dit nie 
nodig dat dit vertaal moet word 
nie. Amen.

91 1 a gs Apokriewe.
 4 a gs Begrip.

 5 a gs Heilige Gees;  
Inspirasie, Inspireer.

92 1 a L&V 82:11, 15–21.  
gs Verenigde Orde.

AFDELING 92
Openbaring gegee aan Joseph Smith die Profeet, te Kirtland, Ohio, 
15 Maart 1833. Die openbaring gee Frederick G. Williams, wat on
langs aangestel is as ’n raadgewer vir Joseph Smith, opdrag aan
gaande sy pligte in die Verenigde Maatskappy (sien die opskrifte 
van afdelings 78 en 82).
1–2, Die Here gee ’n gebod aan
gaande toelating tot die verenigde 
orde.

Voorwaar, so sê die Here, Ek gee 
aan die a verenigde orde, georga-
niseer ooreenkomstig die gebod 
wat voorheen gegee is, ’n open-
baring en gebod aangaande my 
dienskneg Frederick G. Williams, 

dat julle hom in die orde sal ont-
vang. Wat Ek vir een sê, sê Ek vir 
almal.

2 En verder, Ek sê vir jou my 
dienskneg Frederick G. Williams, 
jy sal ’n aktiewe lid wees van hier-
die orde; en in soverre jy getrou 
is om al die vorige gebooie te on-
derhou, sal jy vir ewig geseënd 
wees. Amen.

van die antieke geskrifte wat die Apokriewe genoem word, het hy by 
die Here navraag gedoen en hierdie aanwysings ontvang.
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1–5, Almal wat getrou is sal die 
Here sien; 6–18, Johannes het ge
tuienis gelewer dat die Seun van 
God van genade tot genade gevor
der het totdat Hy ’n volheid van  
die heerlikheid van die Vader ont
vang het; 19–20, Getroue mense, 
wat van genade tot genade voort
gaan, sal ook van sy volheid ont
vang; 21–22, Diegene wat deur 
Christus gebore is, is die Kerk van 
die Eersgeborene; 23–28, Christus 
het ’n volheid van alle waarheid ont
vang en die mens kan deur gehoor
saamheid dit ook ontvang; 29–32, 
Die mens was in die begin met God; 
33–35, Die elemente is ewig, en die 
mens mag ’n volheid van vreugde 
ontvang in die Opstanding; 36–37, 
Die heerlikheid van God is intelli
gensie; 38–40, Kinders is onskul
dig voor God vanweë die verlossing 
van  Christus; 41–53, Die leiding
gewende broers word gebied om 
hulle families in orde te bring.

Voorwaar, so sê die Here: Dit sal 
gebeur dat elke siel wat sy son-
des a versaak en na My kom, en 

my Naam b aanroep, en my stem 
c gehoorsaam, en my gebooie on-
derhou, my d aangesig sal e sien en 
weet dat Ek is;

2 En dat Ek die ware a lig is wat 
elke mens wat die wêreld binne-
kom, verlig;

3 En dat Ek a in die Vader is, en 
die Vader in My, en die Vader en 
Ek is een—

4 Die Vader a omdat hy my van 
sy volheid b gegee het, en die Seun 
omdat Ek in die wêreld was en 
c vlees my tabernakel gemaak het, 
en onder die seuns van mense ge-
woon het.

5 Ek was in die wêreld en het 
ontvang van my Vader, en sy 
a werke is duidelik geopenbaar.

6 En a Johannes het gesien en ge-
tuienis gelewer van die volheid 
van my b heerlikheid, en die vol-
heid van c Johannes se verslag 
moet hierna geopenbaar word.

7 En hy het getuienis gelewer, en 
gesê: Ek het sy heerlikheid gesien, 
dat Hy in die a begin was, voor die 
wêreld was;

8 Daarom, in die begin was die 

93 1 a gs Bekeer, Bekering;  
Waardig, Waardigheid.

  b Joël 2:32.
  c gs Gehoorsaam, 

Gehoorsaamheid.
  d jsv 1 Joh. 4:12 (Bylae).
  e Ex. 33:11;  

L&V 38:7–8; 67:10–12; 
88:68; 101:23; 130:3.  
gs Trooster.

 2 a Joh. 1:4–9; 

   L&V 14:9; 84:45–47; 
88:6–7.  
gs Lig, Lig van 
Christus.

 3 a Joh. 10:25–38;  
17:20–23;  
L&V 50:43–45.

 4 a Mosia 15:1–7.
  b gs Jesus Christus—

Gesag.
  c Lk. 1:26–35; 2:4–14;  

3 Ne. 1:12–14;  
Ether 3:14–16.

 5 a Joh. 5:36; 10:25; 
14:10–12.

 6 a Joh. 1:34.
  b gs Jesus Christus—

Heerlikheid van 
Jesus Christus.

  c Joh. 20:30–31.
 7 a Joh. 1:1–3, 14; 17:5;  

L&V 76:39.

AFDELING 93
Openbaring gegee deur Joseph Smith die Profeet, te Kirtland, Ohio, 
6 Mei 1833.
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a Woord, want Hy was die Woord, 
naamlik die boodskapper van 
heil—

9 Die a lig en die b Verlosser van 
die wêreld; die Gees van waar-
heid, wat in die wêreld gekom 
het, omdat die wêreld deur hom 
gemaak is, en in Hom was die 
lewe en die lig van die mens.

10 Die wêrelde is deur Hom a ge-
maak; die mense is deur hom ge-
maak; alle dinge is deur Hom 
gemaak, en deur Hom, en van 
Hom.

11 En ek, Johannes, lewer ge-
tuienis dat Ek sy heerlikheid aan-
skou het, soos die heerlikheid van 
die Eniggeborene van die Vader, 
vol genade en waarheid, naamlik 
die Gees van waarheid, wat ge-
kom en in die vlees gewoon het, 
en onder ons gewoon het.

12 En ek, Johannes, het gesien 
dat Hy aanvanklik nie van die 
a volheid ontvang het nie, maar 
b genade op genade ontvang het;

13 En Hy het aanvanklik nie die 
volheid ontvang nie, maar het vol-
gehou van a genade tot genade, 
totdat Hy ’n volheid ontvang het;

14 En daarom is Hy die a Seun 
van God genoem, omdat Hy 

aanvanklik nie van die volheid 
ontvang het nie.

15 En ek, a Johannes, lewer getuie-
nis, en sien, die hemele is geopen, 
en die b Heilige Gees het op Hom 
neergedaal in die vorm van ’n 
c duif, en op Hom gaan sit, en daar 
het ’n stem uit die hemel gekom 
wat sê: Dit is my d geliefde Seun.

16 En ek, Johannes, lewer ge-
tuienis dat Hy ’n volheid van die 
heerlikheid ontvang het van die 
Vader;

17 En hy het a alle b mag ont-
vang, beide in die hemel en op 
die aarde, en die heerlikheid van 
die c Vader was met Hom, want 
Hy het in Hom gewoon.

18 En dit sal gebeur, dat indien 
julle getrou is, sal julle die vol-
heid van die verslag van Johan-
nes ontvang.

19 Ek gee aan julle hierdie 
woorde sodat julle mag begryp en 
weet hoe om te a aanbid, en weet 
wat julle aanbid, sodat julle tot 
die Vader mag kom in my Naam, 
en op die bepaalde tyd van sy vol-
heid ontvang.

20 Want indien julle my a ge-
booie onderhou, sal julle van sy 
b volheid ontvang, en c verheerlik 

 8 a gs Jehova;  
Jesus Christus.

 9 a gs Lig, Lig van 
Christus.

  b gs Verlosser.
 10 a Hebr. 1:1–3;  

L&V 76:24;  
Moses 1:31–33.

 12 a Filip. 2:6–11.
  b Joh. 1:16–17.
 13 a Lk. 2:52.
 14 a Lk. 1:31–35;  

L&V 6:21.  

gs God, Godheid—
God die Seun.

 15 a Joh. 1:29–34.
  b gs Heilige Gees.
  c gs Duif, Teken van die.
  d Matt. 3:16–17.
 17 a Matt. 28:18;  

Joh. 17:2;  
1 Petr. 3:22.

  b gs Jesus Christus—
Gesag;  
Krag.

  c gs God, 

Godheid—God 
die Vader.

 19 a Joh. 4:21–26; 17:3;  
Hand. 17:22–25.  
gs Aanbid.

 20 a L&V 50:28.
  b Joh. 1:16;  

L&V 84:36–39.
  c Joh. 17:4–5, 22.  

gs Mens die, Mense—
Die mens, potensiaal 
om soos Hemelse 
Vader te word.
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word in My soos Ek is in die Va-
der; daarom, Ek sê vir julle, julle 
sal d genade op genade ontvang.

21 En nou, voorwaar Ek sê vir 
julle, Ek was in die a begin met die 
Vader, en is die b Eersgeborene;

22 En al diegene wat deur My 
gebore word, is a deelgenote van 
die b heerlikheid van dieselfde, en 
is die kerk van die Eersgeborene.

23 Julle was ook in die begin 
a met die Vader; dit wat Gees is, 
naamlik die Gees van waarheid;

24 En a waarheid is b kennis van 
dinge soos hulle is, en soos hulle 
was, en soos hulle sal wees;

25 En wat ook al a meer of min-
der is as dit, is die gees van daar-
die bose een wat ’n b leuenaar was 
vanaf die begin.

26 Die Gees van a waarheid is 
van God. Ek is die Gees van waar-
heid, en Johannes het getuienis 
gelewer van My, en gesê: Hy het 
’n volheid ontvang van waarheid, 
ja, naamlik van alle waarheid;

27 En geen mens ontvang ’n 
a volheid tensy hy sy gebooie on-
derhou nie.

28 Hy wat sy gebooie a onder-
hou, ontvang waarheid en b lig, 
totdat hy verheerlik is in waar-
heid en alle dinge c weet.

29 Die mens was ook in die a be-
gin met God. b Intelligensie, of die 
lig van waarheid, is nie geskape 
of gemaak nie, nóg kan dit inder-
daad.

30 Alle waarheid is onafhank-
lik in daardie sfeer waarin God 
dit geplaas het, om selfstandig op 
te a tree, so ook alle intelligensie; 
anders is daar geen bestaan nie.

31 Kyk, hierin is die a hande-
lingsmag van die mens, en  hierin 
is die veroordeling van die mens; 
omdat dit wat vanaf die begin 
was, b duidelik geopenbaar is aan 
hulle, en hulle ontvang nie die lig 
nie.

32 En elkeen wie se gees nie die 
a lig ontvang nie is onder veroor-
deling.

33 Want die mens is a gees. Die 
b elemente is ewig, en gees en ele-
ment, onafskeidbaar verbonde, 
ontvang ’n volheid van vreugde;

34 En wanneer a geskei, kan die 

 20 d gs Genade.
 21 a Joh. 1:1–2;  

1 Petr. 1:19–20;  
Moses 4:2.

  b gs Eersgeborene.
 22 a 1 Petr. 5:1;  

L&V 133:57.
  b gs Selestiale 

Heerlikheid.
 23 a gs Mens die, 

Mense—Die mens, 
’n geesteskind van 
Hemelse Vader.

 24 a gs Waarheid.
  b gs Kennis.
 25 a L&V 20:35.
  b Joh. 8:44;  

2 Ne. 2:18;  
Moses 4:4.

 26 a Joh. 14:6.
 27 a gs Volmaak.
 28 a gs Gehoorsaam, 

Gehoorsaamheid.
  b L&V 50:24; 84:45.  

gs Lig, Lig van 
Christus.

  c Joh. 17:3;  
L&V 88:49, 67.

 29 a Abr. 3:18.  
gs Mens die, Mense;  
Vooraardse Lewe.

  b gs Intelligensie, 
Intelligensies.

 30 a 2 Ne. 2:13–27.

 31 a gs Handelingsmag.
  b Deut. 30:11–14;  

L&V 84:23–24.
 32 a gs Lig, Lig van 

Christus;  
Waarheid.

 33 a L&V 77:2;  
Abr. 5:7–8.  
gs Mens die, 
Mense—Die mens, 
’n geesteskind van 
Hemelse Vader.

  b L&V 131:7–8; 138:17.  
gs Opstanding.

 34 a 2 Ne. 9:8–10.
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mens nie ’n volheid van b vreugde 
ontvang nie.

35 Die a elemente is die taberna-
kel van God; ja die mens is die 
tabernakel van God, naamlik 
b tempels; en welke tempel ook al 
verontreinig word, sal God daar-
die tempel vernietig.

36 Die a heerlikheid van God 
is b intelligensie, of, met ander 
woorde, c lig en waarheid.

37 Lig en waarheid versaak 
daardie a bose een.

38 Elke gees van die mens was 
a onskuldig in die begin; en om-
dat God die mens b gered het van 
die c val, het die mens weer, in hul 
kinderlike toestand, d onskuldig 
voor God geword.

39 En daardie bose een kom en 
a neem die lig en waarheid weg, 
deur ongehoorsaamheid, van die 
kinders van mense, en vanweë die 
b oorlewerings van hulle vaders.

40 Maar Ek het julle gebied om 
julle a kinders groot te maak in lig 
en waarheid.

41 Maar voorwaar Ek sê vir jou, 
my dienskneg Frederick G. Wil-
liams, jy het voortgegaan onder 
hierdie veroordeling;

42 Jy het nie jou kinders lig en 
waarheid a geleer, volgens die ge-
booie nie; en daardie bose een het 
mag oor jou, soos tans, en dit is 
die oorsaak van jou ellende.

43 En nou, ’n gebod gee Ek aan 
jou—indien jy verlos wil wees, sal 
jy jou eie huis in a orde bring, want 
daar is vele dinge wat nie reg is 
in jou huis nie.

44 Voorwaar, Ek sê vir my diens-
kneg Sidney Rigdon, dat in som-
mige dinge het hy nie die gebooie 
onderhou aangaande sy kinders 
nie; daarom, bring eers jou huis 
in orde.

45 Voorwaar, Ek sê vir my diens-
kneg Joseph Smith, Jr., of met an-
der woorde, Ek sal julle a vriende 
noem, want julle is my vriende, 
en julle sal ’n erfenis met My hê—

46 Ek het julle a diensknegte ge-
noem vir die wêreld se ontwil, en 
julle is hulle diensknegte om My 
ontwil—

47 En nou, voorwaar, Ek sê vir 
Joseph Smith, Jr.,—Jy het nie die 
gebooie onderhou nie, en moet 
noodwendig a bestraf word voor 
die Here;

48 Jou a familie moet noodwen-
 34 b gs Vreugde.
 35 a L&V 130:22.
  b 1 Kor. 3:16–17.
 36 a gs Heerlikheid;  

Jesus Christus—
Heerlikheid van 
Jesus Christus.

  b L&V 130:18–19;  
Abr. 3:19.  
gs Intelligensie, 
Intelligensies.

  c L&V 88:6–13.
 37 a Moses 1:12–16.  

gs Duiwel.
 38 a gs Onskuld, 

Onskuldig.
  b Mosia 27:24–26;  

Moses 5:9;  
Gel. Art. 1:3.  
gs Verlos, Verlossing.

  c gs Val van Adam 
en Eva.

  d Moro. 8:8, 12, 22;  
L&V 29:46–47.  
gs Heil—Heil 
van kinders.

 39 a Matt. 13:18–19;  
2 Kor. 4:3–4;  
Alma 12:9–11.

  b Eség. 20:18–19;  

Alma 3:8.  
gs Oorlewering.

 40 a gs Gesin—Ouers se 
verantwoordelikhede.

 42 a 1 Sam. 3:11–13;  
L&V 68:25–31.

 43 a 1 Tim. 3:4–5.
 45 a L&V 84:63; 88:62.
 46 a Lev. 25:55;  

1 Ne. 21:3–8.  
gs Diens.

 47 a L&V 95:1–2.  
gs Kasty, Kastyding.

 48 a gs Gesin—’n Kind se 
verantwoordelikhede.
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dig bekeer en sommige dinge ver-
saak, en meer getrou gehoor gee 
aan jou woorde, of uit hulle plek 
verwyder word.

49 Wat Ek aan een sê, sê Ek aan 
almal; a bid altyd sodat daardie 
bose een nie mag het in jou nie, 
en jou uit jou plek verwyder nie.

50 My dienskneg Newel K. 
Whitney, ’n biskop van my kerk, 
het ook nodig om getugtig te 
word, en sy familie in orde te 
bring, en toe te sien dat hulle 
meer ywerig en betrokke tuis is, 
en altyddeur bid, of hulle sal ver-
wyder word uit hulle a plek.

51 Nou, sê Ek vir julle my 
vriende, laat my dienskneg Sid-
ney Rigdon sy reis onderneem, 
en hom haas, en ook die a aan-
vaarbare jaar van die Here ver-
kondig, en die evangelie van heil, 

soos Ek hom sal gee om te spreek; 
en vanweë julle gebed van geloof 
in eensgesindheid, sal Ek hom on-
dersteun.

52 En laat my diensknegte 
Joseph Smith, Jr., en Frederick G. 
Williams hulle ook haas, en dit 
sal aan hulle gegee word, en wel 
deur die gebed van geloof; en in 
soverre julle my woorde onder-
hou, sal julle nie vernietig word 
in hierdie wêreld nie, nóg in die 
komende wêreld.

53 En voorwaar, Ek sê vir julle, 
dat dit my wil is dat julle jul moet 
haas om my skrifture te a vertaal, 
en om ’n b kennis te c verkry van 
geskiedenis, en van lande, en van 
koninkryke, van wette van God 
en die mens, en dit alles vir die 
heil van Sion. Amen.

 49 a 3 Ne. 18:15–21.
 50 a L&V 64:40.
 51 a Lk. 4:19.
 53 a gs Joseph Smith 

   Vertaling (jsv).
  b gs Kennis.
  c L&V 88:76–80, 118.
94 1 a L&V 93:45.

  b gs Pen.
 2 a L&V 52:14–15.

AFDELING 94
Openbaring gegee deur Joseph Smith die Profeet, te Kirtland, 
Ohio, 2 Augustus 1833. Hyrum Smith, Reynolds Cahoon, en Jared  
Carter word aangestel as ’n Kerkboukomitee.
1–9, Die Here gee ’n gebod met be
trekking tot die oprigting van ’n 
huis vir die werk van die Presiden
sie; 10–12, ’n Drukkery moet ge
bou word; 13–17, Sekere erfenisse 
word toegewys.

En verder, voorwaar Ek sê vir 
julle, my a vriende, ’n gebod gee 

Ek aan julle, dat julle ’n werk sal 
begin van die uitlê en voorberei-
ding vir ’n begin en die fonda-
ment van die stad van die b pen 
van Sion, hier in die land Kirt-
land, beginnende by my huis.

2 En kyk, dit moet gedoen word 
ooreenkomstig die a patroon wat 
Ek aan julle gegee het.
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3 En laat die eerste perseel aan 
die suidekant toegewy word aan 
My vir die bou van ’n huis vir die 
presidensie, vir die werk van die 
presidensie, om openbarings te 
verkry; en vir die werk van die 
bediening van die a presidensie, 
in alle dinge betreffende die kerk 
en koninkryk.

4 Voorwaar Ek sê vir julle dat 
dit vyf en vyftig by vyf en ses-
tig voet gebou sal word in die 
breedte daarvan en in die lengte 
daarvan, in die binnehof.

5 En daar sal ’n laer saal en ’n 
hoër saal wees, ooreenkomstig 
die patroon wat hierna aan julle 
gegee sal word.

6 En dit sal toegewy word aan 
die Here vanaf die fondament 
daarvan, volgens die orde van 
die priesterskap, volgens die pa-
troon wat hierna aan julle gegee 
sal word.

7 En dit sal geheel toegewy 
word aan die Here vir die werk 
van die presidensie.

8 En julle sal nie enige a onrein 
ding toelaat om dit binne te kom 
nie; en my b heerlikheid sal daar 
wees, en my teenwoordigheid sal 
daar wees.

9 Maar indien a iets onrein daar 
binnegaan, sal my heerlikheid 
nie daar wees nie; en my teen-
woordigheid sal dit nie binne-
kom nie.

10 En verder, voorwaar Ek sê vir 
julle, die tweede perseel aan die 

suidekant sal toegewy word aan 
My vir die bou vir ’n huis vir My, 
vir die werk van die a druk van 
die b vertaling van my skrifture, 
en alle dinge wat ook al Ek julle 
sal gebied.

11 En dit sal vyf en vyftig by vyf 
en sestig voet wees in die wydte 
daarvan en die lengte daarvan, in 
die binnehof; en daar sal ’n laer en 
’n hoër saal wees.

12 En hierdie huis sal geheel toe-
gewy word aan die Here vanaf 
die fondament daarvan, vir die 
drukwerk, in alle dinge wat Ek 
ook al julle sal gebied, om heilig 
te wees, onbevlek, volgens die pa-
troon in alle dinge soos dit aan 
julle gegee sal word.

13 En op die derde perseel sal 
my dienskneg Hyrum Smith sy 
erfenis ontvang.

14 En op die eerste en tweede 
persele aan die noordekant sal my 
diensknegte Reynolds Cahoon en 
Jared Carter hulle erfenisse ont-
vang—

15 Sodat hulle die werk mag 
doen wat Ek aan hulle gegee het 
om ’n komitee te wees om my 
huise te bou, volgens die gebod 
wat Ek die Here God, aan julle 
gegee het.

16 Hierdie twee huise moet nie 
gebou word totdat Ek aan julle ’n 
gebod gee aangaande hulle nie.

17 En nou gee Ek niks meer aan 
julle op hierdie tydstip nie. Amen.

 3 a L&V 107:9, 22.
 8 a Lk. 19:45–46;  

L&V 109:16–20.

  b 1 Kon. 8:10–11.  
gs Heerlikheid.

 9 a L&V 97:15–17.

 10 a L&V 104:58–59.
  b gs Joseph Smith 

Vertaling (jsv).
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1–6, Die Heiliges word getugtig 
omdat hulle gefaal het om die huis 
van die Here te bou; 7–10, Die Here 
wil sy huis gebruik om sy volk te be
giftig met mag van omhoog; 11–17, 
Die huis moet toegewy word as ’n 
plek van aanbidding en vir die skool 
van die Apostels.

Voorwaar, so sê die Here vir 
julle wat Ek liefhet, en diegene 
wat Ek liefhet, a tugtig Ek ook so-
dat hulle sondes b vergewe mag 
word, want met die tugtiging be-
rei Ek ’n weg voor vir hul c verlos-
sing aangaande alle dinge vanuit 
d versoeking, en Ek het julle lief-
gehad—

2 Daarom, julle moet noodwen-
dig getugtig word en berispe 
staan voor my aangesig;

3 Want julle het ’n baie ernstige 
sonde teen My gesondig, deurdat 
julle nie die groot gebod in alle 
dinge in ag geneem het nie, wat 

Ek aan julle gegee het aangaande 
die bou van my a huis;

4 Want die voorbereiding waar-
mee Ek beplan om my apostels 
voor te berei om my wingerd vir 
die laaste maal te a snoei, sodat Ek 
my b vreemde daad teweeg mag 
bring, sodat Ek my gees mag c uit-
stort op alle vlees—

5 Maar kyk, voorwaar Ek sê vir 
julle, dat daar vele is wat geordi-
neer is onder julle, wat Ek geroep 
het, maar min van hulle is a gekies.

6 Hulle wat nie gekies is nie, het 
’n baie ernstige sonde gesondig, 
deurdat hulle in die a duisternis 
wandel in die middag.

7 En om hierdie rede het Ek aan 
julle ’n gebod gegee dat julle jul 
a plegtige samekoms moet belê so-
dat julle b vas en julle berou mag 
opstyg tot in die ore van die Here 
van c Sebaot, wat, as dit vertolk 
word, die d skepper van die  eerste 
dag is, die begin en die einde.

95 1 a Deut. 11:1–8;  
Spr. 13:18;  
Hebr. 12:5–11;  
Hel. 15:3;  
L&V 101:4–5; 105:6.  
gs Kasty, Kastyding.

  b gs Vergewe.
  c 1 Kor. 10:13.
  d gs Versoek, 

Versoeking.
 3 a Hag. 1:7–11;  

L&V 88:119.  
gs Tempel, Huis 

   van die Here.
 4 a Jakob 5:61–75;  

L&V 24:19; 33:3–4.  
gs Wingerd van 
die Here.

  b Jes. 28:21;  
L&V 101:95.

  c Spr. 1:23;  
Joël 2:28;  
L&V 19:38.  
gs Gawes van die 
Gees;  
Heilige Gees.

 5 a Matt. 20:16;  
L&V 105:35–37; 
121:34–40.  
gs Verkiesing.

 6 a gs Duisternis, 
Geestelike.

 7 a L&V 88:70, 74–82,  
117–120.

  b gs Vas.
  c gs Jehova.
  d gs Skep, Skepping.

AFDELING 95
Openbaring gegee deur Joseph Smith die Profeet, te Kirtland, Ohio, 
1 Junie 1833. Hierdie openbaring is ’n voortsetting van goddelike 
opdragte om ’n huis te bou vir aanbidding en onderrig, die huis van 
die Here (sien afdeling 88:119–136).
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8 Ja, voorwaar Ek sê vir julle, Ek 
het aan julle ’n gebod gegee dat 
julle ’n huis moet bou, in welke 
huis Ek van plan is om diegene 
wat Ek gekies het te a begiftig met 
mag van omhoog;

9 Want dit is die a belofte van die 
Vader aan julle; daarom gebied Ek 
julle om te vertoef, net soos my 
apostels in Jerusalem.

10 Nietemin, my diensknegte 
het ’n ernstige sonde gesondig; en 
a twiste het ontstaan in die b skool 
van die profete; wat vir my baie 
bedroewend was, sê julle Here; 
daarom het Ek hulle weggestuur 
om getugtig te word.

11 Voorwaar Ek sê vir julle, dit 
is my wil dat julle ’n huis moet 
bou. Indien julle my gebooie on-
derhou, sal julle die krag hê om 
dit te bou.

12 Indien julle nie my gebooie 
a onderhou nie, sal die b liefde van 
die Vader nie voortduur in julle 
nie, daarom sal julle in die duis-
ternis wandel.

13 Nou hier is wysheid, en die 

wil van die Here—laat die huis 
gebou word, nie volgens die wyse 
van die wêreld nie, want Ek gee 
nie aan julle dat jul sal lewe vol-
gens die wyse van die wêreld nie;

14 Daarom, laat dit gebou word 
volgens die wyse wat Ek aan 
drie van julle sal toon, wat julle 
sal aanstel en ordineer tot hier-
die mag.

15 En die grootte daarvan sal vyf 
en vyftig voet in wydte wees, en 
laat dit vyf en sestig voet in lengte 
wees, in die binnehof daarvan.

16 En laat die laer deel van die 
binnehof aan My toegewy word 
vir julle nagmaaloffer, en vir julle 
prediking, en julle vaste, en julle 
gebede, en die a voorlê van julle 
heiligste begeertes aan My, sê 
julle Here.

17 En laat die hoër deel van die 
binnehof toegewy word aan My 
vir die skool van my apostels, sê 
die Seun a Ahman; of, met ander 
woorde, Alphus; of, met ander 
woorde, Omegus; naamlik Jesus 
Christus julle b Here. Amen.

 8 a L&V 38:32; 39:15; 
43:16; 110:9–10.  
gs Begiftiging.

 9 a Lk. 24:49.

 10 a gs Twis.
  b gs Skool van 

die Profete.
 12 a Joh. 15:10.

  b 1 Joh. 2:10, 15.
 16 a L&V 59:9–14.
 17 a L&V 78:20.
  b gs Here.

AFDELING 96
Openbaring gegee aan Joseph Smith die Profeet, wat die orde van die 
stad of pen van Sion te Kirtland, Ohio uiteensit, 4 Junie 1833, as ’n 
voorbeeld aan die Heiliges in Kirtland. Die geleentheid was ’n kon
ferensie van hoëpriesters en die hoofonderwerp van bespreking was 
die oordrag van sekere grond, bekend as die Frenchplaas, wat deur 
die Kerk besit is naby Kirtland. Aangesien die konferensie nie kon 
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1, Die Kirtland Pen van Sion moet 
sterk gemaak word; 2–5, Die biskop 
moet die erfenisse onder die Heili
ges verdeel; 6–9, John Johnson moet 
’n lid word van die verenigde orde.

Kyk, Ek sê vir julle, hier is wys-
heid, waardeur julle mag weet 
hoe om op te tree aangaande hier-
die saak, want dit is raadsaam in 
My dat hierdie a pen wat Ek ge-
vestig het vir die sterkte van Sion, 
sterk gemaak moet word.

2 Daarom, laat my dienskneg 
Newel K. Whitney beheer neem 
van die plek wat onder julle ge-
noem is, waarop Ek beplan om 
my heilige huis te bou.

3 En verder, laat dit in persele 
verdeel word, volgens wysheid, 
tot die voordeel van diegene 
wat erfenisse soek, soos dit deur 
raadsbesluit onder julle bepaal 
sal word.

4 Daarom, sien toe dat julle om-
sien na hierdie saak, en daardie 
gedeelte wat noodsaaklik is vir 
die voordeel van my a orde, vir die 
doel om my woord voort te bring 
aan die kinders van mense.

5 Want kyk, voorwaar Ek sê vir 

julle, dit is die wenslikste vir My, 
dat my woord moet uitgaan na 
die kinders van mense, met die 
doel om die harte van die kin-
ders van mense te versag vir julle 
 beswil. Dit is so. Amen.

6 En verder, voorwaar Ek sê 
vir julle, dit is wysheid en raad-
saam in My, dat my dienskneg 
John Johnson wie se offerande 
Ek aanvaar het, en wie se gebede 
Ek gehoor het, aan wie Ek ’n be-
lofte van die ewige lewe gee in 
soverre hy my gebooie onderhou 
van nou af—

7 Want hy is ’n afstammeling 
van a Josef en ’n deelhebber van 
die seëninge van die belofte wat 
gemaak is aan sy vaders—

8 Voorwaar Ek sê vir julle, dit is 
raadsaam in My dat hy ’n lid sal 
word van die orde, sodat hy mag 
help om my woord voort te bring 
aan die kinders van mense.

9 Daarom sal julle hom ordi-
neer tot hierdie seëning, en hy 
sal ywerig soek om belemmerings 
wat op die huis is wat genoem is 
deur julle, weg te neem, sodat 
hy daarin mag woon. Dit is so. 
Amen.

96 1 a Jes. 33:20; 54:2.  
gs Pen.

 4 a L&V 78:3–4.  
gs Verenigde Orde.

 7 a gs Josef, Seun 
van Jakob.

ooreenstem oor wie beheer van die plaas sou neem nie, het almal oor
eengestem om die Here te nader aangaande die saak.

AFDELING 97
Openbaring gegee deur Joseph Smith die Profeet, te Kirtland, Ohio, 
2 Augustus 1833. Hierdie openbaring handel spesifiek oor die sake 
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1–2, Talle van die Heiliges in Sion 
(Jacksondistrik, Missouri) word 
geseën vanweë hulle getrouheid; 3–
5, Parley P. Pratt word geprys vir 
sy arbeid in die skool in Sion; 6–9, 
Diegene wat hul verbonde onder
hou, word aanvaar deur die Here; 
10–17, ’n Huis moet gebou word 
in Sion waarin die reines van hart 
God sal sien; 18–21, Sion is die rei
nes van hart; 22–28, Sion sal die 
Here se gésel ontwyk as sy getrou is.

Voorwaar Ek sê vir julle my 
vriende, Ek spreek met julle met 
my stem, naamlik die stem van 
my Gees, sodat Ek aan julle my 
wil mag toon aangaande julle 
broers in die land a Sion, talle van 
wie waarlik nederig is en ywerig 
soek om wysheid te leer en om 
die waarheid te vind.

2 Voorwaar, voorwaar Ek sê vir 
julle, geseënd is diegene, want 
hulle sal verkry; want Ek, die 
Here, toon barmhartigheid aan 
al die a sagmoediges, en teenoor 
almal wie Ek ook al wil, sodat Ek 
geregverdig mag wees wanneer 
Ek hulle tot oordeel sal bring.

3 Kyk, Ek sê vir julle, aangaande 
die a skool in Sion, Ek, die Here, 

het ’n welbehae dat daar ’n skool 
in Sion moet wees, en ook met my 
dienskneg b Parley P. Pratt, want 
hy bly in My.

4 En in soverre hy voortgaan om 
in My te bly, sal hy voortgaan om 
te presideer oor die skool in die 
land Sion totdat Ek aan hom an-
der gebooie sal gee.

5 En Ek sal hom seën met ’n me-
nigvuldigheid van seëninge in die 
uitlegging van alle skrifture en 
verborgenhede ter opbouing van 
die skool, en van die kerk in Sion.

6 En aan die res van die skool, is 
Ek, die Here, gewillig om barm-
hartigheid te betoon; nietemin, 
daar is diegene wat noodwendig 
a getugtig moet word, en hulle 
werke sal bekendgemaak word.

7 Die a byl word teen die wortel 
van die bome gelê; en elke boom 
wat nie goeie b vrugte voortbring 
nie, sal afgekap word en in die 
vuur gewerp word. Ek, die Here, 
het dit gespreek.

8 Voorwaar, Ek sê vir julle, al die-
gene onder hulle wat hulle a harte 
ken is b eerlik, en is gebroke, en 
hulle geeste verslae, en is c gewil-
lig om hul verbonde te onderhou 
deur te d offer—ja, elke opoffering 

97 1 a gs Sion.
 2 a Matt. 5:5;  

Mosia 3:19.
 3 a gs Skool van 

die Profete.

  b gs Pratt, Parley Parker.
 6 a gs Kasty, Kastyding.
 7 a Matt. 3:10.
  b Lk. 6:43–45;  

Alma 5:36, 52;  

3 Ne. 14:15–20.
 8 a gs Gebroke Hart.
  b gs Eerlik, Eerlikheid.
  c L&V 64:34.
  d gs Opoffer.

van die Heiliges in Sion, Jacksondistrik, Missouri, in antwoord op 
die Profeet se navraag by die Here oor inligting. Lede van die Kerk 
in Missouri was op hierdie tydstip onderworpe aan hewige vervol
ging en was, op 23 Julie 1833, genoodsaak om ’n ooreenkoms te on
derteken om die Jacksondistrik te verlaat.
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wat Ek, die Here, sal gebied—
hulle word e ontvang deur My.

9 Want Ek, die Here, sal hulle 
laat voortbring net soos ’n baie 
vrugbare boom wat geplant is 
in ’n goeie land, by ’n suiwer 
stroom, wat veel kosbare vrugte 
oplewer.

10 Voorwaar Ek sê vir julle, dat 
dit my wil is dat ’n a huis gebou 
moet word vir My in die land 
Sion, volgens die b voorbeeld wat 
Ek julle gegee het.

11 Ja, laat dit spoedig gebou 
word, deur die tiendeheffing van 
my volk.

12 Kyk, dit is die a tiende en die 
offer wat Ek die Here, van hulle 
hande vereis, sodat daar ’n b huis 
gebou mag word vir My vir die 
heil van Sion—

13 Vir ’n plek van a danksegging 
vir alle heiliges, en vir ’n plek van 
onderrig vir al diegene wat ge-
roep word tot die werk van die 
bediening in al hulle onderskeie 
roepings en ampte.

14 Sodat hulle vervolmaak mag 
word in die a begrip van hulle be-
diening, in teorie, in beginsel, en 
in leer, in alle dinge betreffende 
die b koninkryk van God op die 
aarde, die c sleutels van welke ko-
ninkryk aan julle toegeken is.

15 En in soverre my volk ’n huis 
bou vir My in die Naam van die 
Here, en nie toelaat dat a enigiets 
onrein daar binnekom nie, dat dit 
nie verontreinig word nie, sal my 
b heerlikheid daarop heers;

16 Ja, en my a teenwoordigheid 
sal daar wees, want Ek sal daar 
ingaan, en al die b reines van hart 
wat daar sal ingaan, sal God sien.

17 Maar indien dit verontreinig 
word, sal Ek nie daar ingaan nie, 
en my heerlikheid sal nie daar 
wees nie; want Ek sal nie in on-
heilige tempels ingaan nie.

18 En nou, kyk, indien Sion hier-
die dinge doen, sal sy a voorspoe-
dig wees, en haarself versprei en 
baie heerlik word, baie groot en 
baie vreeslik.

19 En die a nasies van die aarde 
sal haar eer, en sal sê: Sekerlik is 
b Sion die stad van ons God en se-
kerlik kan Sion nie val nie, nóg 
beweeg word uit haar plek, want 
God is daar, en die hand van die 
Here is daar;

20 En Hy het deur die krag van 
sy mag gesweer om haar redding 
en haar hoë a toring te wees.

21 Daarom, voorwaar, so sê 
die Here, laat Sion haar ver-
bly, want dit is a Sion—die rei-
nes van hart; daarom, laat Sion 

 8 e L&V 52:15; 132:50.
 10 a L&V 57:3; 88:119; 

124:51.
  b L&V 115:14–16.
 12 a gs Tiende, Tiendes.
  b gs Tempel, Huis 

van die Here.
 13 a gs Dank, Dankbaar, 

Danksegging.
 14 a gs Begrip.

  b gs Koninkryk van 
God of Koninkryk 
van die Hemel.

  c gs Sleutels van die 
Priesterskap.

 15 a L&V 94:9; 109:20–21.
  b Hag. 2:7; L&V 84:5.
 16 a L&V 110:1–10.
  b Matt. 5:8;  

L&V 67:10–13; 88:68.  

gs Suiwer, Suiwerheid.
 18 a L&V 90:24; 100:15.
 19 a Jes. 60:14;  

Sag. 2:10–12;  
L&V 45:66–70; 49:10.

  b gs Nuwe Jerusalem.
 20 a 2 Sam. 22:3.
 21 a Moses 7:18.  

gs Sion;  
Suiwer, Suiwerheid.
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haar verbly, terwyl al die bose sal 
treur.

22 Want kyk, en sien, a wraak 
kom spoediglik oor die godde-
lose soos die warrelwind; en wie 
sal dit ontkom?

23 Die Here se a gésel sal deur-
trek by dag en by nag, en die 
gerug daarvan sal alle volke ver-
skrik; ja, dit sal nie teruggehou 
word tot die Here kom nie;

24 Want die verontwaardiging 
van die Here is ontvlam teen 
hulle gruwels en al hulle godde-
lose werke.

25 Nietemin, Sion sal a ontvlug 
indien sy al die dinge onderhou 
wat Ek haar ook al gebied het.

26 Maar as sy dit nie onderhou 

wat Ek haar gebied het nie, sal 
Ek haar a besoek volgens al haar 
werke, met sware verdrukkings, 
met die b pes, met plae, met die 
swaard, met c wraak, met d verte-
rende vuur.

27 Nietemin, laat dit hierdie een 
keer gelees word in haar ore, dat 
Ek, die Here, haar offerande aan-
geneem het; en indien sy nie meer 
sondig nie, sal a geen van hierdie 
dinge oor haar kom nie.

28 En Ek sal haar a seën met seë-
ninge, en ’n menigvuldigheid 
van seëninge oor haar vermenig-
vuldig, en op haar nageslagte vir 
ewig en ewig, sê die Here julle 
God. Amen.

 22 a gs Wraak.
 23 a Jes. 28:14–19;  

L&V 45:31.
 25 a 2 Ne. 6:13–18;  

L&V 63:34;  

JS—M 1:20.
 26 a L&V 84:54–59.
  b Lk. 21:10–13.
  c Mal. 4:1–3;  

3 Ne. 21:20–21.

  d Joël 1:15–20.
 27 a Eség. 18:27.
 28 a gs Seën, Geseënd, 

Seëning.

AFDELING 98
Openbaring gegee deur Joseph Smith die Profeet, te Kirtland, Ohio, 
6 Augustus 1833. Hierdie openbaring het gekom as gevolg van die 
vervolging van die Heiliges in Missouri. Toenemende vestiging van 
Kerklede in Missouri het sommige setlaars bekommer wat bedreig 
gevoel het deur die Heiliges se getalle, politiese en ekonomiese in
vloed, en kulturele en godsdienstige verskille. In Julie 1833, het ’n 
bende Kerkeiendom vernietig, twee Kerklede geteer en geveer, en ge
ëis dat die Heiliges Jacksondistrik verlaat. Alhoewel sekere nuus 
oor die probleme in Missouri ongetwyfeld die Profeet in Kirtland be
reik het (1440 kilometer daarvandaan), kon die erns van die situasie 
slegs aan hom bekend gewees het op hierdie tydstip deur openbaring.
1–3, Die verdrukkings van die Hei
liges sal tot hulle voordeel strek; 

4–8, Die Heiliges moet die grond
wet van die land ondersteun; 9–10, 
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Eerlike, wyse en goeie mense moet 
ondersteun word vir wêreldlike re
gering; 11–15, Diegene wat hulle le
wens neerlê vir die Here se saak, sal 
die ewige lewe hê; 16–18, Verwerp 
oorlog en verkondig vrede; 19–22, 
Die Heiliges in Kirtland word ver
maan en gebied om te bekeer; 23–
32, Die Here openbaar sy wette met 
betrekking tot die vervolgings en 
verdrukkings wat op sy volk neer
gekom het; 33–38, Oorlog is slegs 
geregverdig wanneer die Here dit 
gebied; 39–48, Die Heiliges moet 
hulle vyande vergewe, wat, indien 
hulle bekeer, ook die Here se wraak 
sal ontvlug.

Voorwaar Ek sê vir julle my 
vriende, a vrees nie, laat julle harte 
vertroos word; ja, verbly julle al-
tyddeur, en gee b dank in alles;

2 Terwyl julle geduldig a wag 
op die Here, want julle gebede 
het die ore binnegedring van die 
Here van Sebaot, en is opgeteken 
met hierdie seël en testament—
die Here het gesweer en beveel 
dat hulle toegestaan sal word.

3 Daarom, Hy gee hierdie be-
lofte aan julle, met ’n onveran-
derlike verbond dat hulle vervul 
sal word; en alle dinge waarmee 
julle a verdruk is, sal saamwerk tot 
julle voordeel, en tot die heerlik-
heid van my Naam, sê die Here.

4 En nou, voorwaar, Ek sê vir 
julle aangaande die wette van die 
land, dit is my wil dat my volk al 
die dinge moet onderhou wat Ek 
hulle ook al gebied.

5 En daardie a wet van die land 
wat b grondwetlik is, wat daardie 
beginsel van vryheid ondersteun 
in die handhawing van regte en 
voorregte, behoort aan die ganse 
mensdom, en is regverdigbaar 
voor my.

6 Daarom, Ek, die Here, regver-
dig julle, en julle broers van my 
kerk, om daardie wet te onder-
steun wat die grondwet van die 
land is;

7 En betreffende die wet van die 
mens, wat ook al meer of minder 
as dit is, kom van die bose.

8 Ek, die Here God, maak julle 
a vry, daarom is julle inderdaad 
vry; en die wet maak julle ook vry.

9 Nietemin, wanneer die a bose 
heers, treur die volk.

10 Daarom, a eerlike mense en 
wyse mense moet ywerig gesoek 
word, en goeie mense en wyse 
mense moet julle poog om te on-
dersteun; andersins, wat ook al 
minder is as dit, kom van die 
bose.

11 En Ek gee aan julle ’n gebod, 
dat julle alle boosheid sal versaak 
en alles wat goed is aankleef, dat 
julle sal lewe volgens elke a woord 

98 1 a L&V 68:6.
  b gs Dank, Dankbaar, 

Danksegging.
 2 a Ps. 27:14;  

Jes. 30:18–19;  
L&V 133:45.

 3 a L&V 122:7.  
gs Teenstand.

 5 a 1 Petr. 2:13–14;  
L&V 58:21; 134:5.

  b L&V 101:77–80; 109:54.  
gs Grondwet;  
Vry, Vryheid.

 8 a Joh. 8:32;  
2 Kor. 3:17.  
gs Handelingsmag;  

Vry, Vryheid.
 9 a Spr. 29:2.
 10 a gs Eerlik, Eerlikheid.
 11 a Deut. 8:3;  

Matt. 4:4;  
L&V 84:43–44.
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wat uitgaan vanuit die mond van 
God.

12 Want Hy sal aan die getroues 
reël op reël a gee, beginsel op be-
ginsel; en Ek sal julle toets en hier-
mee b beproef.

13 En wie ook al sy lewe a neerlê 
om my ontwil, om my Naam se 
ontwil sal dit weer vind, en wel 
die ewige lewe.

14 Daarom, wees nie a bevrees 
oor julle vyande nie, want Ek het 
besluit in my hart, sê die Here, 
dat Ek julle in alle dinge sal b be-
proef, of julle in my verbond sal 
bly, selfs tot die c dood, sodat julle 
waardig bevind mag word.

15 Want as julle nie in my ver-
bond sal bly nie, is julle nie waar-
dig vir My nie.

16 Daarom, a verwerp b oorlog en 
verkondig c vrede, en soek ywerig 
om die harte van die kinders na 
hulle vaders te d keer, en die harte 
van die vaders na die kinders;

17 En verder, die harte van die 
a Jode na die profete, en die profete 
na die Jode; sodat Ek nie kom en 
die hele aarde tref met ’n vloek nie, 
en alle vlees voor My verteer word.

18 Laat nie julle harte ontsteld 
word nie; want in my Vader se huis 
is a baie wonings, en Ek het ’n plek 

vir julle berei; en waar my Vader 
en Ek is, daar sal julle ook wees.

19 Kyk, Ek, die Here het nie ’n 
welbehae in vele wat in die kerk 
is te Kirtland nie;

20 Want hulle versaak nie hulle 
sondes, en hulle goddelose weë, 
die hoogmoed van hulle harte, 
en hul hebsug nie, en al hul ver-
foeilike dinge, en onderhou nie 
die woorde van wysheid en die 
ewige lewe wat Ek aan hulle ge-
gee het nie.

21 Voorwaar Ek sê vir julle, dat 
Ek, die Here, hulle sal a kasty en 
sal doen wat Ek ook al wil, as 
hulle nie bekeer en alle dinge on-
derhou wat Ek aan hulle gesê het 
nie.

22 En verder Ek sê vir julle, as 
julle a onderhou wat Ek julle ook 
al gebied, sal Ek, die Here, alle 
toorn en verontwaardiging van 
julle wegkeer, en die b poorte van 
die hel sal nie oor julle seëvier 
nie.

23 Nou spreek Ek tot julle aan-
gaande julle families—indien 
mense julle, of julle families een-
keer sal a slaan, en julle verdra dit 
geduldig en vaar nie uit teen hulle 
nie, nóg wraak soek, sal julle be-
loon word;

 12 a Jes. 28:10;  
L&V 42:61.

  b Abr. 3:25–26.
 13 a Lk. 9:24;  

L&V 101:35–38; 
103:27–28.  
gs Martelaar, 
Martelaarskap.

 14 a Neh. 4:14;  
L&V 122:9.

  b L&V 124:55.

  c Openb. 2:10;  
L&V 136:31, 39.

 16 a Alma 48:14.  
gs Vredemaker.

  b gs Oorlog.
  c gs Vrede.
  d Mal. 4:5–6;  

L&V 2:1–2.
 17 a gs Jode.
 18 a Joh. 14:2;  

L&V 59:2; 76:111; 81:6.

 21 a Mosia 23:21;  
Hel. 12:3.  
gs Kasty, Kastyding.

 22 a gs Gehoorsaam, 
Gehoorsaamheid.

  b Matt. 16:17–18;  
L&V 33:12–13.

 23 a Lk. 6:29;  
Alma 43:46–47.  
gs Vervolg, 
Vervolging.
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24 Maar as julle dit nie geduldig 
verdra nie, sal dit gereken word tot 
julle as synde ’n regverdige maat 
wat aan julle a uitgemeet word.

25 En verder, indien julle vyand 
julle ’n tweede keer sal slaan, en 
julle nie uitvaar teen julle vy-
ande nie, en dit geduldig verdra, 
sal julle beloning ’n honderdvou-
dig wees.

26 En verder, indien hy julle 
die derde keer sal slaan, en julle 
verdra dit a geduldig, sal julle 
beloning viervoudig aan julle ver-
dubbel word;

27 En hierdie drie getuienisse 
sal staan teen julle vyand indien 
hy nie bekeer nie, en sal nie uit-
gewis word nie.

28 En nou, voorwaar Ek sê vir 
julle, indien daardie vyand my 
wraak sal ontvlug, dat hy nie in 
oordeel voor My gebring word 
nie, dan sal julle toesien dat julle 
hom in my Naam a waarsku, so-
dat hy nie meer teen julle opkom 
nie, nóg op julle families, tot julle 
kinders se kinders tot die derde 
en vierde geslag.

29 En dan, indien hy sal opkom 
teen julle of julle kinders, of julle 
kinders se kinders tot die derde 
en vierde geslag, het Ek julle vy-
and oorgelewer in julle hande;

30 En dan, indien julle hom wil 
spaar, sal julle beloon word vir 
julle regverdigheid; en ook julle 
kinders en julle kinders se kinders 
tot die derde en vierde geslag.

31 Nietemin, jou vyand is in jou 
hande; en indien jy hom beloon 
ooreenkomstig sy werke, is jy ge-
regverdig; indien hy jou lewe ge-
soek het, en jou lewe in gevaar 
gestel word deur hom, is jou vy-
and in jou hande en jy is gereg-
verdig.

32 Kyk, dit is die wet wat Ek aan 
my dienskneg Nefi gegee het, en 
julle a vaders Josef, en Jakob, en 
Isak, en Abraham, en al my pro-
fete en apostels van ouds.

33 En verder, dit is die a wet wat 
Ek aan my volk van ouds ge-
gee het, dat hulle nie in die stryd 
moes uitgaan teen enige nasie, 
stam, taal of volk nie, tensy Ek, 
die Here, hulle gebied het.

34 En indien enige nasie, taal, 
of volk oorlog sou verklaar teen 
hulle, moet hulle eers ’n vaandel 
van a vrede ophef tot daardie volk, 
nasie, of taal;

35 En indien daardie volk nie 
die aanbod van vrede aanvaar 
het nie, nóg die tweede, nóg die 
derde keer, moet hulle hierdie ge-
tuienisse voor die Here bring;

36 Dan sal Ek, die Here, aan 
hulle ’n gebod gee, en regverdig 
hulle om uit te gaan in stryd teen 
daardie nasie, taal, of volk.

37 En Ek, die Here, sal hulle 
veldslae a veg, en hulle kinders 
se veldslae, en hulle kinders se 
kinders s’n, tot hulle hulself ge-
wreek het op al hulle vyande, tot 
die derde en vierde geslag.

 24 a Matt. 7:1–2.
 26 a gs Geduld.
 28 a gs Waarsku, 

Waarskuwing.
 32 a L&V 27:10.
 33 a Deut. 20:10;  

Alma 48:14–16.
 34 a L&V 105:38–41.
 37 a Jos. 23:10; Jes. 49:25.
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38 Kyk, dit is ’n voorbeeld vir 
alle volke, sê die Here julle God, 
vir regverdigmaking voor My.

39 En verder, voorwaar Ek sê 
vir julle, indien jou vyand na die 
eerste keer opgekom het teen jou, 
bekeer en biddend om vergifnis 
na jou kom, sal jy hom vergewe, 
en sal dit nie meer as ’n getuienis 
teen jou vyand hou nie.

40 En so voorts tot die tweede en 
derde keer; en so gereeld as wat 
jou vyand bekeer van die oortre-
ding waarmee hy teen jou oortree 
het, sal jy hom a vergewe, tot se-
wentig maal sewe.

41 En indien hy teen jou oortree 
en nie die eerste keer bekeer nie, 
sal jy hom nietemin vergewe.

42 En indien hy ’n tweede keer 
teen jou oortree, en nie bekeer nie, 
sal jy hom nietemin vergewe.

43 En indien hy ’n derde keer 
teen jou oortree, en nie bekeer nie, 
sal jy hom ook vergewe.

44 Maar as hy ’n vierde keer 
teen jou oortree, sal jy hom nie 
vergewe nie, maar sal hierdie ge-
tuienisse voor die Here bring; en 
hulle sal nie uitgewis word nie 

voor hy bekeer en jou viervoudig 
beloon in alle dinge waarmee hy 
teen jou oortree het.

45 En indien hy dit doen, sal jy 
hom vergewe met jou hele hart; 
en indien hy dit nie doen nie, sal 
Ek, die Here, jou honderdvoudig 
a wreek op jou vyand;

46 En op sy kinders, en op sy 
kinders se kinders van al die-
gene wat My haat, tot die a derde 
en vierde geslag.

47 Maar indien die kinders sal 
bekeer, of die kinders se kinders, 
en a keer tot die Here hulle God, 
met hulle hele harte en met al 
hulle mag, verstand en krag, en 
viervoudig herstel vir al hulle 
oortredings waarmee hulle oor-
tree het, of waarmee hulle vaders 
oortree het, of hulle vaders se va-
ders, dan sal jou verontwaardi-
ging weggekeer word;

48 En a wraak sal nie meer op 
hulle kom nie, sê die Here jou 
God, en hulle oortredings sal 
nooit meer as ’n getuienis voor 
die Here gebring word teen hulle 
nie. Amen.

 40 a Matt. 18:21–22;  
L&V 64:9–11.  
gs Vergewe.

 45 a Morm. 8:20.
 46 a Deut. 5:9–10.
 47 a Mosia 7:33;  

Morm. 9:6.
 48 a Eség. 18:19–23.

AFDELING 99
Openbaring gegee deur Joseph Smith die Profeet aan John Murdock, 
29 Augustus 1832, te Hiram, Ohio. Vir meer as ’n jaar het John 
Murdock die evangelie gepredik terwyl sy kinders—moederloos ná 
die dood van sy vrou, Julia Clapp, in April 1831—by ander families 
in Ohio gewoon het.
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1–4, Joseph en Sidney moet die 
evangelie preek vir die heil van siele; 
5–8, Dit sal aan hulle gegee word op 
die presiese tydstip wat hulle moet 
sê; 9–12, Sidney moet ’n segsman 

wees en Joseph moet ’n openbaarder 
wees en kragtig in getuienis; 13–
17, Die Here sal ’n rein volk ver
wek, en die gehoorsames sal gered  
word.

99 1 a gs Vervolg, 
Vervolging.

 2 a Matt. 10:40.
  b 1 Kor. 2:4–5.
 3 a Matt. 18:1–6.
  b gs Koninkryk van 

   God of Koninkryk 
van die Hemel.

  c gs Barmhartig, 
Barmhartigheid.

 4 a Joh. 12:44–50.
  b L&V 75:19–22.

 5 a L&V 1:11–14.
  b Judas 1:14–15.  

gs Jesus Christus—
Regter.

 8 a Matt. 19:29.

AFDELING 100
Openbaring gegee aan Joseph Smith die Profeet en Sidney Rigdon, te 
Perrysburg, New York, 12 Oktober 1833. Aangesien die twee broers 
vir verskeie dae afwesig was van hulle families, was hulle bekom
merd oor hulle.

1–8, John Murdock word geroep om 
die evangelie te verkondig, en die
gene wat hom aanvaar, aanvaar die 
Here en sal barmhartigheid verkry.

Kyk, so sê die Here aan my diens-
kneg John Murdock—jy is geroep 
om na die oostelike streke te gaan 
van huis tot huis, van dorp tot 
dorp, en van stad tot stad, om my 
ewigdurende evangelie te ver-
kondig aan die inwoners daar-
van, te midde van a vervolging 
en boosheid.

2 En wie jou a aanvaar, aan-
vaar My; en jy sal krag hê om my 
woord te verkondig deur die b be-
tonings van my Heilige Gees.

3 En wie jou aanvaar a soos ’n 
klein kindjie, aanvaar my b ko-
ninkryk; en geseënd is hulle, want 
hulle sal c barmhartigheid ontvang.

4 En wie ook al jou verwerp, sal 

a verwerp word deur my Vader en 
sy huis; en jy sal jou b voete reinig 
in die verborge plekke langs die 
pad as ’n getuienis teen hulle.

5 En kyk, en sien, Ek a kom spoe-
dig om te b oordeel, om almal te 
oortuig van hulle goddelose dade 
wat hulle teen My gepleeg het, 
soos dit geskrywe is van My in 
die volume van die boek.

6 En nou, voorwaar Ek sê vir 
jou, dat dit nie raadsaam is dat jy 
moet gaan totdat daar voorsien 
is vir jou kinders, en hulle lief-
derik opgestuur is na die biskop 
van Sion nie.

7 En na ’n paar jaar, as jy dit van 
My begeer, mag jy ook opgaan na 
die goeie land, om jou erfenis te 
besit.

8 Andersins sal jy voortgaan om 
my evangelie te verkondig a tot jy 
geneem word. Amen.
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Voorwaar, so sê die Here aan 
julle my vriende a Sidney en 
b Joseph, julle families is wel; 
hulle is in my hande, en Ek sal 
met hulle doen soos Ek goeddink; 
want in My is daar alle mag.

2 Daarom, volg My, en luister na 
die raad wat Ek aan julle sal gee.

3 Kyk, en sien, Ek het baie 
mense in hierdie plek, in die 
streke rondomheen, en ’n effek-
tiewe deur sal geopen word in 
die streke rondomheen in hier-
die oostelike land.

4 Daarom, Ek, die Here, het julle 
toegelaat om na hierdie plek te 
kom; want so was dit raadsaam 
in My vir die a heil van siele.

5 Daarom, voorwaar Ek sê vir 
julle, hef op julle stemme tot hier-
die volk; a spreek die gedagtes wat 
Ek in julle harte sal plaas; en julle 
sal nie beskaam word voor mense 
nie;

6 Want dit sal aan julle a gegee 
word op daardie uur, ja op daar-
die oomblik, wat julle sal sê.

7 Maar ’n gebod gee Ek aan 
julle, dat julle alles wat julle sal 
verkondig, julle in my Naam sal 
a verkondig, in erns van hart, in 
die gees van b sagmoedigheid, in 
alle dinge.

8 En Ek gee aan julle hierdie be-
lofte, dat in soverre julle dit doen, 
sal die a Heilige Gees uitgestort 

word om getuienis te lewer van 
alle dinge wat julle ook al sê.

9 En dit is raadsaam in My dat 
jy, my dienskneg Sidney, ’n a segs-
man moet wees vir hierdie volk; 
ja, voorwaar, Ek sal jou ordineer 
tot hierdie roeping, naamlik om 
’n segsman te wees vir my diens-
kneg Joseph.

10 En Ek sal aan hom mag gee 
om kragtig te wees in a getuienis.

11 En Ek sal aan jou mag gee 
om a kragtig te wees in die uit-
legging van alle skrifture, sodat 
jy ’n segsman vir hom mag wees, 
en hy sal ’n b openbaarder wees 
vir jou, sodat jy die sekerheid van 
alle dinge mag weet betreffende 
die dinge van my koninkryk op 
die aarde.

12 Daarom, sit julle reis voort en 
laat julle harte hulle verbly; want 
kyk, en sien, Ek is met julle en wel 
tot die einde toe.

13 En nou gee Ek ’n woord aan 
julle aangaande a Sion. Sion sal 
b verlos word, alhoewel sy gekasty 
word vir ’n kort tydjie.

14 Julle broers, my diensknegte 
a Orson Hyde en John Gould, is 
in my hande; en in soverre hulle 
my gebooie onderhou, sal hulle 
gered word.

15 Daarom, laat julle harte ver-
troos word; want a alle dinge sal 
ten goede meewerk vir diegene 

100 1 a gs Rigdon, Sidney.
  b gs Smith, Joseph, Jr.
 4 a gs Heil.
 5 a Hel. 5:18;  

L&V 68:3–4.
 6 a Matt. 10:19–20;  

L&V 84:85.
 7 a L&V 84:61.

  b gs Sagmoedig, 
Sagmoedigheid.

 8 a 2 Ne. 33:1–4.
 9 a Ex. 4:14–16;  

2 Ne. 3:17–18;  
L&V 124:103–104.

 10 a gs Getuig.
 11 a Alma 17:2–3.

  b L&V 124:125.
 13 a gs Sion.
  b L&V 84:99; 105:9–

10, 31, 37.
 14 a gs Hyde, Orson.
 15 a Rom. 8:28;  

L&V 90:24; 105:40.
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wat opreg wandel, en tot die hei-
ligmaking van die kerk.

16 Want Ek sal vir myself ’n 
a rein volk verwek, wat My in reg-
verdigheid sal dien;

17 En almal wat die Naam van 
die Here a aanroep, en sy gebooie 
onderhou, sal gered word. Dit is 
so. Amen.

 16 a gs Suiwer, 
Suiwerheid.

 17 a Joël 2:32;  
Alma 38:4–5.

101 1 a gs Vervolg, 

   Vervolging.
  b L&V 103:1–2, 11;  

109:47.
 2 a L&V 58:3–4.
  b Mosia 7:29–30;  

L&V 103:4; 105:2–10.
 3 a Jes. 62:3;  

Mal. 3:17; L&V 60:4.
 4 a L&V 95:1–2; 136:31.  

gs Kasty, Kastyding.

AFDELING 101
Openbaring gegee aan Joseph Smith die Profeet, te Kirtland, Ohio, 
16 en 17 Desember 1833. Op hierdie tydstip het die Heiliges wat in 
Missouri byeengekom het, sware vervolging gely. Bendes het hulle uit 
hulle huise verdryf in die Jacksondistrik; en sommige van die Heiliges 
het probeer om hulleself te vestig in Van Buren, Lafayette en Ray
distrikte, maar vervolging het hulle gevolg. Die hoof groep van die 
Heiliges was op daardie tydstip in die Claydistrik, Missouri. Doods
dreigemente teen individue van die Kerk was volop. Die Heiliges in 
die Jacksondistrik het huishoudelike meubels, klere, vee en ander per
soonlike besittings verloor; en talle van hulle oeste is vernietig.

1–8, Die Heiliges word gekasty en 
verdruk vanweë hulle oortredings; 
9–15, Die Here se verontwaardi
ging sal oor die nasies val, maar 
sy volk sal versamel en getroos 
word; 16–21, Sion en haar penne 
sal gevestig word; 22–31, Die aard 
van die lewe gedurende die Mil
lennium word uiteengesit; 32–42, 
Die Heiliges sal dan geseën en be
loon word; 43–62, Die gelykenis 
van die edelman en die olyfbome dui 
op die probleme en uiteindelike her
stel van Sion; 63–75, Die Heiliges 
moet voortgaan om byeen te kom; 
76–80, Die Here het die Grondwet 
van die Verenigde State gevestig; 
81–101, Die Heiliges moet pleit vir 

skadevergoeding volgens die gely
kenis van die vrou en die onregver
dige regter.

Voorwaar Ek sê vir julle, aan-
gaande julle broers wat verdruk 
is, en a vervolg, en b uitgewerp is 
van die land van hulle erfenis—

2 Ek, die Here, het toegelaat dat 
die a verdrukkings oor hulle kom, 
waarmee hulle verdruk is, as ge-
volg van hulle b oortredings;

3 Tog sal Ek hulle eien, en hulle 
sal a myne wees op daardie dag 
wanneer Ek sal kom om my ju-
wele op te maak.

4 Daarom, hulle moet noodwen-
dig a gekasty en beproef word, net 
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soos b Abraham, wat gebied is om 
sy enigste seun op te offer.

5 Want al diegene wat nie kas-
tyding verdra nie, maar My a ver-
loën, kan nie b geheilig word nie.

6 Kyk, Ek sê vir julle, daar was 
steurings, en a twiste, en b jaloe-
sie, en onenighede, en c wellus-
tige en hebsugtige begeertes 
onder hulle; daarom, deur hier-
die dinge het hulle hul erfenisse 
besoedel.

7 Hulle was stadig om a ag te 
slaan op die stem van die Here 
hulle God; daarom is die Here 
hulle God stadig om ag te slaan 
op hulle gebede, om hulle te ver-
hoor op die dag van hulle moei-
likheid.

8 Op die dag van hulle vrede het 
hulle my raad lig geag; maar op 
die dag van hulle a moeilikheid, 
het hulle, uit noodsaak, na My 
b getas.

9 Voorwaar Ek sê vir julle, nie-
teenstaande hulle sondes, is my 
binneste gevul met a medelye 
teenoor hulle, Ek sal hulle nie 
heeltemal b verwerp nie; en op die 
dag van c toorn sal Ek barmhartig-
heid onthou.

10 Ek het gesweer, en die bevel 

het uitgegaan deur ’n vorige ge-
bod wat Ek aan julle gegee het, 
dat Ek die a swaard van my ver-
ontwaardiging sal laat val tot 
voordeel van my volk; en net soos 
Ek gesê het, sal dit gebeur.

11 My verontwaardiging sal bin-
nekort uitgestort word sonder 
maat oor alle nasies; en dit sal Ek 
doen wanneer die beker van hulle 
ongeregtigheid a vol is.

12 En op daardie dag sal al die-
gene wat op die a wagtoring ge-
vind word, of met ander woorde, 
my hele Israel, gered word.

13 En hulle wat verstrooi was, 
sal a versamel word.

14 En al diegene wat a getreur 
het, sal vertroos word.

15 En al diegene wat hulle a le-
wens vir my Naam gegee het, sal 
gekroon word.

16 Daarom, laat julle harte ver-
troos wees aangaande Sion; want 
alle vlees is in my a hande; wees 
stil en b weet dat Ek God is.

17 a Sion sal nie uit haar plek be-
weeg word nie, nieteenstaande 
dat haar kinders verstrooi is.

18 Hulle wat oorbly, en rein van 
hart is, sal terugkeer, en na hul 
a erfenisse kom, hulle en hulle 

 4 b Gén. 22:1–14;  
Jakob 4:5.  
gs Abraham.

 5 a Matt. 10:32–33;  
Rom. 1:16;  
2 Ne. 31:14.

  b gs Heiligmaking.
 6 a gs Twis.
  b gs Afguns.
  c gs Begeerte, Groot;  

Wellus, Wellustigheid.
 7 a Jes. 59:2;  

Mosia 11:22–25; 21:15;  

Alma 5:38.
 8 a Hel. 12:3.
  b Hand. 17:27;  

Alma 32:5–16.
 9 a gs Barmhartig, 

Barmhartigheid;  
Medelye.

  b Jer. 30:11.
  c L&V 98:21–22.
 10 a L&V 1:13–14.
 11 a Hel. 13:14;  

Ether 2:9–11.
 12 a gs Waak, Wagte.

 13 a Deut. 30:3–6;  
1 Ne. 10:14.  
gs Israel—Die 
versameling van Israel.

 14 a Matt. 5:4.
 15 a Matt. 10:39.  

gs Martelaar, 
Martelaarskap.

 16 a Moses 6:32.
  b Ex. 14:13–14;  

Ps. 46:10.
 17 a gs Sion.
 18 a L&V 103:11–14.

LEER EN VERBONDE 101:5–18 236



kinders, met b liedere van ewigdu-
rende vreugde, om die puinhope 
van Sion op te c bou—

19 En al hierdie dinge sodat die 
profete vervul mag word.

20 En, kyk, daar is geen ander 
a plek aangedui as dit wat Ek aan-
gedui het nie; nóg sal daar enige 
ander plek aangedui word as dit 
wat Ek aangedui het vir die werk 
van die versameling van my hei-
liges—

21 Tot die dag kom wanneer 
daar nie meer plek vir hulle ge-
vind word nie; en dan het Ek 
ander plekke wat Ek sal aandui 
vir hulle, en hulle sal a penne ge-
noem word, vir die tentdoeke of 
die sterkte van Sion.

22 Kyk, dit is my wil, dat al die-
gene wat my Naam aanroep, en 
My aanbid ooreenkomstig my 
ewigdurende evangelie, byeen 
moet a versamel, en in heilige 
plekke b staan;

23 En voorberei vir die open-
baring wat sal kom, wanneer die 
voorhangsel vir die a bedekking 
van my tempel, in my taberna-
kel, wat die aarde verberg, weg-
geneem sal word, en alle vlees My 
tesame sal b sien.

24 En elke a verderflike ding, 
beide van die mens, of die diere 
van die veld, of die voëls van die 
hemele, of die visse van die see, 
wat op die ganse aangesig van die 
aarde woon, sal b verteer word;

25 En ook dit wat element is, sal 
a smelt met vurige hitte; en alle 
dinge sal b nuut word, sodat my 
kennis en c heerlikheid op die hele 
aarde mag woon.

26 En op daardie dag sal die 
a vyandskap van die mens, en die 
vyandskap van diere, ja die vy-
andskap van alle vlees, voor my 
aangesig b ophou.

27 En op daardie dag, wat ’n 
mens ook al sal vra, sal dit aan 
hom gegee word.

28 En op daardie dag sal a Satan 
nie mag hê om enige mens te ver-
soek nie.

29 En daar sal geen a droefheid 
wees nie, omdat daar geen dood 
is nie.

30 Op daardie dag sal ’n a suige-
ling nie sterf tot hy oud is nie; en 
sy lewe sal wees soos die ouder-
dom van ’n boom.

31 En wanneer hy sterf, sal hy nie 
slaap nie, dit wil sê in die aarde, 
maar hy sal a verander word binne 

 18 b Jes. 35:10; L&V 45:71.  
gs Sing.

  c Amos 9:13–15;  
L&V 84:2–5; 103:11.

 20 a L&V 57:1–4.
 21 a L&V 82:13–14;  

115:6, 17–18.  
gs Pen.

 22 a gs Israel—Die 
versameling van Israel.

  b Matt. 24:15;  
L&V 45:32; 115:6.

 23 a gs Sluier;  

Voorhangsel.
  b Jes. 40:5;  

L&V 38:8; 93:1.  
gs Tweede Koms 
van Jesus Christus.

 24 a L&V 29:24.
  b Sef. 1:2–3; Mal. 4:1;  

L&V 88:94;  
JS—G 1:37.

 25 a Amos 9:5;  
2 Petr. 3:10–14.  
gs Aarde—Reiniging 
van die aarde.

  b Openb. 21:5.
  c gs Millennium.
 26 a Jes. 11:6–9.  

gs Vyandskap.
  b gs Vrede.
 28 a Openb. 20:2–3;  

1 Ne. 22:26;  
L&V 88:110.

 29 a Openb. 21:4.
 30 a Jes. 65:20–22;  

L&V 63:51.
 31 a 1 Kor. 15:52;  

L&V 43:32.
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’n oogwink, en sal b opgeneem 
word, en sy rus sal heerlik wees.

32 Ja, voorwaar Ek sê vir julle, 
op daardie a dag wanneer die 
Here sal kom, sal Hy alle dinge 
b openbaar—

33 Dinge wat verbygegaan het, 
en a verborge dinge wat geen 
mens geweet het nie, dinge oor 
die aarde, waardeur dit gemaak 
is, en die doel en die einde daar-
van—

34 Uiters kosbare dinge, dinge 
wat daarbo is, en dinge wat be-
nede is, dinge wat in die aarde is, 
en op die aarde, en in die hemel.

35 En al diegene wat a vervol-
ging verduur om my Naams 
ontwil, en volhard in geloof, al 
word hulle geroep om hulle le-
wens neer te lê om My b ontwil, 
tóg sal hulle deelgenote wees in 
al hierdie heerlikheid.

36 Daarom, vrees nie, selfs nie 
tot die a dood nie; want in hier-
die wêreld is julle b vreugde nie 
volkome nie, maar in My is julle 
vreugde volkome.

37 Daarom, wees nie besorgd 
oor die liggaam nie, nóg die lewe 
van die liggaam; maar sorg vir die 
a siel, en vir die lewe van die siel.

38 En a soek altyd die aange-
sig van die Here, sodat julle in 

b geduld julle siele mag besit, en 
julle sal die ewige lewe hê.

39 Wanneer mense geroep word 
tot my a ewigdurende evangelie, 
en ’n verbond sluit met ’n ewig-
durende verbond, word hulle ge-
reken as die b sout van die aarde 
en die smaak van die mens;

40 Hulle word geroep om die 
smaak van die mens te wees, in-
dien daardie sout van die aarde 
dus sy smaak verloor het, deug 
dit vir niks meer nie, slegs om 
uitgegooi en onder die voete van 
mense vertrap te word.

41 Kyk, hier is wysheid aan-
gaande die kinders van Sion, en 
wel vele, maar nie almal nie; hulle 
is as oortreders bevind, daarom 
moet hulle noodwendig a getug-
tig word—

42 Hy wat homself a verhef, sal 
verneder word, en hy wat hom-
self b verneder, sal verhef word.

43 En nou sal Ek aan julle ’n ge-
lykenis toon, sodat julle my wil 
mag weet aangaande die verlos-
sing van Sion.

44 ’n Sekere a edelman het ’n stuk 
grond gehad, uiters goed; en hy 
het vir sy diensknegte gesê: Gaan 
julle na my b wingerd, naamlik na 
hierdie uiters goeie stuk grond, en 
plant twaalf olyfbome;

 31 b 1 Thes. 4:16–17.
 32 a L&V 29:11.  

gs Millennium.
  b L&V 121:26–28.
 33 a gs Verborgenhede 

van God.
 35 a L&V 63:20.  

gs Vervolg, Vervolging.
  b L&V 98:13.
 36 a gs Dood, Fisiese.

  b gs Vreugde.
 37 a gs Siel.
 38 a 2 Kron. 7:14;  

L&V 93:1.
  b gs Geduld.
 39 a gs Nuwe en 

Ewigdurende 
Verbond.

  b Matt. 5:13;  
L&V 103:10.

 41 a gs Kasty, Kastyding.
 42 a Obad. 1:3–4;  

Lk. 14:11;  
Hel. 4:12–13.

  b Lk. 18:14.  
gs Nederig, 
Nederigheid.

 44 a L&V 103:21–22.
  b gs Wingerd van 

die Here.
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45 En plaas a wagte rondom 
hulle, en bou ’n toring, sodat ’n 
mens oor die land rondomheen 
mag kyk, om ’n wag te wees op 
die toring, sodat my olyfbome nie 
afgebreek mag word wanneer die 
vyand sal kom om te bederf en vir 
hulleself die vrug van my win-
gerd te neem nie.

46 Nou, die diensknegte van die 
edelman het gegaan en gedoen 
soos hulle heer hulle beveel het, 
en het die olyfbome geplant, en 
’n heining rondomheen gebou, en 
wagte opgestel, en begin om ’n to-
ring te bou.

47 En terwyl hulle nog die fon-
dament van die toring gelê het, 
het hulle onder mekaar begin sê: 
En waarom het my heer hierdie 
toring nodig?

48 En hulle het vir ’n lang tyd 
geraadpleeg, en onder mekaar 
gesê: Waarom het my heer hier-
die toring nodig, aangesien dit ’n 
tyd van vrede is?

49 Kan hierdie geld nie aan die 
wisselaars gegee word nie? Want 
daar is nie ’n behoefte aan hierdie 
dinge nie.

50 En terwyl hulle met mekaar 
gestry het, het hulle baie lui ge-
word en hulle het nie ag geslaan 
op die bevele van hulle heer  
nie.

51 En die vyand het in die nag 
gekom en die a heining afgebreek; 
en die diensknegte van die edel-
man het opgestaan en was be-
vrees, en het gevlug; en die vyand 

het hulle werke vernietig, en die 
olyfbome afgebreek.

52 Nou, kyk, die edelman, die 
heer van die wingerd, het sy 
diensknegte geroep en vir hulle 
gesê: Waarom! Wat is die oorsaak 
van hierdie groot kwaad?

53 Moes julle nie gedoen het 
soos ek julle beveel het nie, en—
nadat julle die wingerd geplant 
het, en die heining rondomheen 
gebou het, en wagte opgestel het 
op die mure daarvan—ook die to-
ring gebou het, en ’n wag opge-
stel het op die toring, en gewaak 
het oor my wingerd, en nie aan 
die slaap geraak het, sodat die vy-
and nie op julle toesak nie?

54 En kyk, die wag op die toring 
sou die vyand gesien het terwyl 
hy nog ver weg was, en dan kon 
julle gereedgemaak het en die 
vyand verhoed het om die hei-
ning daarvan af te breek, en my 
 wingerd gered het van die hande 
van die vernietiger.

55 En die Here van die wingerd 
het aan een van sy diensknegte 
gesê: Gaan en versamel die res 
van my diensknegte, en neem 
a al die sterkte van my huis, wat 
my krygers is, my jong manne, 
en diegene wat middeljarig is ook 
onder al my diensknegte, wat die 
sterkte van my huis is, behalwe 
net diegene wat Ek aangestel het 
om agter te bly.

56 En gaan julle dadelik na die 
grond van my wingerd, en her-
win my wingerd; want dit is 

 45 a Eség. 33:2, 7;  
3 Ne. 16:18.  

gs Waak, Wagte.
 51 a Jes. 5:1–7.

 55 a L&V 103:22, 29–30;  
105:16, 29–30.
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myne; Ek het dit gekoop met 
geld.

57 Daarom, gaan julle dadelik 
na my grond; breek die mure van 
my vyande af; werp hulle toring 
neer, en verstrooi hulle wagte.

58 En in soverre hulle teen julle 
optrek, a wreek my op my vyande, 
sodat ek weldra met die res van 
my huis mag kom en die grond 
in besit neem.

59 En die dienskneg het vir sy 
heer gesê: Wanneer sal hierdie 
dinge gebeur?

60 En hy het vir sy dienskneg 
gesê: Wanneer ek wil; gaan dade-
lik, en doen alle dinge wat ek jou 
ook al beveel het.

61 En dit sal my seël en seëning 
wees op jou—’n getroue en a ver-
standige rentmeester te midde 
van my huis, ’n b heerser in my 
koninkryk.

62 En sy dienskneg het dadelik 
gegaan en al die dinge gedoen 
wat sy heer hom beveel het; en 
a na vele dae is alle dinge vervul.

63 Verder, voorwaar Ek sê vir 
julle, Ek sal aan julle wysheid 
toon in my aangaande al die 
kerke, in soverre hulle gewillig is 
om gelei te word in ’n korrekte en 
behoorlike wyse vir hulle heil—

64 Sodat die werk van die ver-
sameling van my heiliges mag 
voortgaan, sodat Ek hulle mag 
opbou tot my Naam op a heilige 

plekke; want die tyd vir die b oes 
het gekom, en my woord moet 
noodwendig c vervul word.

65 Daarom moet Ek my volk 
bymekaarmaak, volgens die ge-
lykenis van die koring en die 
a onkruid, sodat die koring be-
veilig mag word in die skure om 
die ewige lewe te hê, en gekroon 
word met b selestiale heerlikheid, 
wanneer Ek sal kom in die ko-
ninkryk van my Vader om elkeen 
te beloon volgens wat sy werke 
sal wees;

66 Terwyl die onkruid in bon-
dels gebind sal word, en hulle 
bande sterk gemaak word, so-
dat hulle met ’n onblusbare vuur 
a verbrand mag word.

67 Daarom, ’n gebod gee Ek 
aan al die kerke, dat hulle sal 
voortgaan om te versamel na die 
plekke wat Ek besluit het.

68 Nietemin, soos Ek vir julle 
gesê het in ’n vorige gebod, laat 
julle a versameling nie inderhaas 
geskied nie, nóg deur vlug; maar 
laat alle dinge vooraf voorberei 
word vir julle.

69 En sodat alle dinge vooraf 
voorberei word vir julle, onder-
hou die gebod wat Ek gegee het 
aangaande hierdie dinge—

70 Wat sê, of leer, om al die 
grond met geld te a koop, wat 
met geld gekoop kan word, in die 
streek rondomheen die grond wat 

 58 a L&V 97:22–24; 105:15.
 61 a L&V 78:22.
  b Matt. 25:20–23.
 62 a L&V 105:37.
 64 a L&V 87:8.
  b L&V 33:3, 7.  

gs Oes.
  c L&V 1:38.
 65 a Matt. 13:6–43;  

L&V 86:1–7.
  b gs Selestiale 

Heerlikheid.

 66 a Nah. 1:5;  
Matt. 3:12;  
L&V 38:12; 63:33–34.

 68 a L&V 58:56.
 70 a L&V 63:27–29.
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Ek besluit het om die land Sion te 
wees, vir die begin van die versa-
meling van my heiliges;

71 Al die grond wat gekoop 
kan word in die Jackson-distrik, 
en die distrikte rondomheen, en 
laat die res in my hand.

72 Nou, voorwaar Ek sê vir julle, 
laat al die kerke al hulle geld by-
mekaarmaak; laat hierdie dinge 
gedoen word op hulle tyd, maar 
nie a inderhaas nie; en poog om 
alle dinge vooraf vir julle voor te 
berei.

73 En laat eerbare manne aan-
gestel word, naamlik verstandige 
manne, en stuur hulle om hierdie 
grond te koop.

74 En die kerke in die oostelike 
streke, wanneer hulle opgebou 
is, as hulle sal ag slaan op hier-
die raad, mag hulle grond koop 
en bymekaar kom op hulle; en 
op hierdie wyse mag hulle Sion 
vestig.

75 Daar is wel reeds nou ge-
noegsaam in voorraad, ja selfs 
’n oorvloed, om Sion te herwin, 
en om haar puinhope op te bou, 
om nie meer neergewerp te word 
nie, indien die kerke, wat hulle-
self na my Naam noem, a gewillig 
was om ag te slaan op my stem.

76 En verder, Ek sê vir julle, die-
gene wat verstrooi is deur hulle 
vyande, dit is my wil dat hulle 
moet aanhou om te pleit vir ska-
devergoeding, en herstelling, 

deur die hande van diegene wat 
geplaas is as heerser en wat in ge-
sag is oor julle—

77 Ooreenkomstig die wette en 
a grondwet van die mense, wat Ek 
toegelaat het om gevestig te word 
en wat gehandhaaf moet word vir 
die b regte en beskerming van alle 
vlees, ooreenkomstig regverdige 
en heilige beginsels.

78 Sodat elkeen mag handel vol-
gens leer en beginsel betreffende 
die toekoms, volgens die morele 
a handelingsmag wat Ek aan hom 
gegee het, sodat elkeen b toereken-
baar is vir sy eie sondes op die 
dag van c oordeel.

79 Daarom, dit is nie reg dat 
enigeen in slawerny moet wees 
die een tot die ander nie.

80 En vir hierdie doel het Ek die 
a Grondwet van hierdie land ge-
vestig, deur die hande van ver-
standige mense wat Ek opgewek 
het vir hierdie spesifieke doel, en 
die land herwin het deur die b ver-
gieting van bloed.

81 Nou, waarmee sal Ek die kin-
ders van Sion vergelyk? Ek sal 
hulle vergelyk met die a gelykenis 
van die vrou en die onregverdige 
regter, want die mens behoort al-
tyd te b bid en nie moedeloos word 
nie, wat sê—

82 Daar was in ’n stad ’n regter 
wat God nie gevrees het nie, nóg 
die mens eerbiedig het.

83 En daar was ’n weduwee in 
 72 a Jes. 52:10–12.
 75 a Alma 5:37–39.
 77 a gs Regering.
  b gs Vry, Vryheid.
 78 a gs Handelingsmag.

  b gs Toerekenbaar, 
Toerekenbaarheid.

  c gs Oordeel, Die Laaste.
 80 a 2 Ne. 1:7–9;  

L&V 98:5–6.  

gs Grondwet.
  b 1 Ne. 13:13–19.
 81 a Lk. 18:1–8.
  b gs Gebed.
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daardie stad, en sy het na hom ge-
kom, en gesê: Wreek my teenoor 
my teenstander.

84 En hy wou nie vir ’n tydlank 
nie, maar daarna het hy vir hom-
self gesê: Alhoewel ek nie God 
vrees nie, nóg die mens eerbie-
dig, tog, omdat hierdie weduwee 
my pla, sal ek haar wreek, sodat 
sy my nie met haar voortdurende 
besoeke vermoei nie.

85 Daarmee sal Ek die kinders 
van Sion vergelyk.

86 Laat hulle pleit aan die voete 
van die regter;

87 En as hy nie op hulle ag slaan 
nie, laat hulle pleit aan die voete 
van die goewerneur;

88 En as die goewerneur nie op 
hulle ag slaan nie, laat hulle pleit 
aan die voete van die president;

89 En as die president nie op 
hulle ag slaan nie, dan sal die 
Here opstaan en uitkom uit sy 
a skuilplek; en in sy woede die 
nasie kwel.

90 En in sy hete grimmigheid, 
en in sy toorngloed, op sy tyd, sal 
hy daardie goddelose, ontroue, en 
onregverdige a rentmeesters afsny 
en hulle hul deel toewys onder die 
huigelaars en die b ongelowiges;

91 Selfs in die buitenste duister-
nis, waar daar ’n a geween is, en ’n 
geklaag en ’n gekners van tande.

92 Bid julle, daarom, dat hulle 
ore geopen mag word vir julle 
pleidooie, sodat Ek a barmhartig 
mag wees teenoor hulle, sodat 
hierdie dinge nie oor hulle mag 
kom nie.

93 Wat Ek aan julle gesê het 
moet noodwendig wees, sodat 
alle mense sonder a verskoning 
gelaat mag word;

94 Sodat verstandige manne en 
heersers mag hoor en dít weet wat 
hulle nog nooit a oorweeg het nie;

95 Sodat Ek mag voortgaan om 
my handeling te weeg te bring, 
my a vreemde handeling, en my 
werk uitvoer, my vreemde werk, 
sodat die mens mag b onderskei 
tussen die regverdiges en die 
bose, sê die Here julle God.

96 En verder, Ek sê vir julle dit 
is teenstrydig met my gebod en 
my wil dat my dienskneg Sidney 
Gilbert my a voorraadskuur wat 
Ek aan my volk gegee het moet 
verkoop in die hande van my vy-
ande.

97 Moenie dat dit wat Ek ge-
gee het besoedel word deur my 
vyande, met die instemming 
van diegene wat hulleself na my 
Naam a noem nie.

98 Want dit is ’n baie groot en 
ernstige sonde teen My, en teen 
my volk, as gevolg van daardie 

 89 a Jes. 45:15;  
L&V 121:1, 4; 123:6.

 90 a gs Rentmeester, 
Rentmeesterskap.

  b Openb. 21:8.  
gs Ongeloof.

 91 a Matt. 25:30;  
L&V 19:5; 

29:15–17; 124:8.
 92 a gs Barmhartig, 

Barmhartigheid.
 93 a Rom. 1:18–21.
 94 a Jes. 52:15;  

3 Ne. 20:45; 21:8.
 95 a Jes. 28:21;  

L&V 95:4.

  b Mal. 3:18.  
gs Onderskeiding, 
Gawe van.

 96 a gs Voorraadskuur.
 97 a L&V 103:4; 112:25–26;  

125:2.
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1–8, ’n Hoëraad word aangestel om 
belangrike probleme op te los wat 
ontstaan in die Kerk; 9–18, Prose
dures word gegee vir die aanhoor 
van sake; 19–23, Die president van 
die raad gee die beslissing; 24–34, 
Appèlprosedures word uiteenge
sit.

Hierdie dag het ’n algemene raad 
van vier en twintig hoëpriesters 
byeengekom by die huis van 
Joseph Smith, Jr., deur openba-
ring, en oorgegaan om die a hoë-
raad van die kerk van Christus 
te organiseer, wat moes bestaan 
uit twaalf hoëpriesters, en een of 

drie presidente soos die saak mag 
vereis.

2 Die hoëraad is aangestel deur 
openbaring vir die doel om be-
langrike probleme op te los wat 
mag ontstaan in die kerk, wat nie 
opgelos kon word deur die kerk 
of die a biskop se raad tot die be-
vrediging van die partye nie.

3 Joseph Smith, Jr., Sidney Rig-
don en Frederick G. Williams 
is erken as presidente deur die 
stem van die raad; en Joseph 
Smith, Snr., John Smith, Joseph 
Coe, John Johnson, Martin Harris, 
John S. Carter, Jared Carter, Oli-
ver  Cowdery, Samuel H. Smith, 

dinge wat Ek beveel het en wat 
binnekort die nasies sal tref.

99 Daarom, dit is my wil dat 
my volk aanspraak moet maak, 
en aanspraak behou op dit wat 
Ek aan hulle gegee het, alhoewel 
hulle nie toegelaat sal word om 
daarop te woon nie.

100 Nietemin, Ek sê nie dat hulle 

nie daarop sal woon nie; want in 
soverre hulle vrugte en werke 
voortbring wat geskik is vir 
my koninkryk, sal hulle daarop 
woon.

101 Hulle sal bou, en ’n ander 
sal dit nie a beërwe nie; hulle sal 
 wingerde plant en hulle sal die 
vrugte daarvan eet. Dit is so. Amen.

 101 a Jes. 65:21–22.  
gs Millennium.

102 1 a gs Hoëraad.
 2 a L&V 107:72–74.

AFDELING 102
Notule van die organisering van die eerste hoëraad van die Kerk, te 
Kirtland, Ohio, 17 Februarie 1834. Die oorspronklike notule is ge
hou deur Ouderlinge Oliver Cowdery en Orson Hyde. Die Profeet 
het die notule die volgende dag hersien, en die volgende dag is die 
reggestelde notule eenparig aanvaar deur die hoëraad as “’n patroon 
en grondwet van die hoëraad” van die Kerk. Verse 30 tot 32, wat te 
make het met die Raad van die Twaalf Apostels, is in 1835 onder toe
sig van Joseph Smith is ingevoeg toe hierdie gedeelte voorberei is vir 
publikasie in die Leer en Verbonde.
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Orson Hyde, Sylvester Smith, en 
Luke Johnson, hoëpriesters, is ge-
kies om ’n staande raad van die 
kerk te wees, deur die eenparige 
stem van die raad.

4 Die bogenoemde raadslede is 
toe gevra of hulle hul aanstellings 
aanvaar, en of hulle sou optree in 
daardie amp ooreenkomstig die 
wet van die hemel, waarop hulle 
almal geantwoord het dat hulle 
hul aanstellings aanvaar het, en 
hulle ampte sou uitvoer ooreen-
komstig die genade van God wat 
aan hulle toegeken is.

5 Die getal wat die raad uit-
gemaak het, wat gestem het in 
die naam van en vir die kerk in 
die aanstelling van bogenoemde 
raadslede was drie en veertig, as 
volg: nege hoëpriesters, sewen-
tien ouderlinge, vier priesters en 
dertien lede.

6 Besluit: dat die hoëraad nie 
mag kan hê om op te tree sonder 
dat sewe van die boegenoemde 
raadslede, of hul behoorlik aan-
gestelde opvolgers teenwoordig 
is nie.

7 Hierdie sewe sal die mag hê 
om ander hoëpriesters aan te stel, 
wat hulle waardig en bekwaam 
mag ag om op te tree in die plek 
van afwesige raadslede.

8 Besluit: dat wanneer ’n vaka-
ture sal ontstaan deur die dood, 
verwydering vanuit die amp 
vanweë oortreding, of verhui-
sing vanuit die grense van hier-
die kerkregering, van enige van 
die bogenoemde raadslede, sal 

dit gevul word deur die nomine-
ring van die president of presi-
dente, en goedgekeur word deur 
die stem van ’n algemene raad 
van hoëpriesters, byeengeroep 
vir daardie doel, om op te tree in 
die naam van die kerk.

9 Die president van die kerk, 
wat ook die president van die 
raad is, word aangestel deur 
a openbaring, en b erken in sy ad-
ministrasie deur die stem van die 
kerk.

10 En dit is ooreenkomstig die 
waardigheid van sy amp dat hy 
moet presideer oor die raad van 
die kerk; en dit is sy voorreg om 
bygestaan te word deur twee an-
der presidente, aangestel volgens 
dieselfde wyse waardeur hy self 
aangestel is.

11 En in die geval van die afwe-
sigheid van een of beide van die-
gene wat aangestel is om hom by 
te staan, het hy die mag om te 
presideer oor die raad sonder ’n 
assistent; en in geval hy self af-
wesig is, het die ander presidente 
mag om in sy plek te presideer, 
beide of enigeen van hulle.

12 Wanneer ’n hoëraad van die 
kerk van Christus behoorlik ge-
organiseer is, volgens die voor-
afgaande patroon, sal dit die plig 
wees van die twaalf raadslede 
om die lot te werp deur nom-
mers, en daardeur bepaal wie 
van die twaalf eerste sal spreek, 
beginnende by nommer een en 
so in opeenvolging tot nommer 
twaalf.

 9 a gs Openbaring.   b gs Onderskraging van Kerkleiers.
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13 Wanneer hierdie raad byeen-
kom om ’n saak te behandel, sal 
die twaalf raadslede besluit of dit 
’n moeilike een is of nie; indien 
nie, sal slegs twee van die raads-
lede daaroor spreek, volgens die 
bogenoemde geskrewe wyse.

14 Maar as dit as moeilik be-
skou word, sal vier aangestel 
word; en indien nog  moeiliker, 
ses; maar in geen geval sal meer 
as ses aangestel word om te 
spreek nie.

15 Die aangeklaagde, in alle 
sake, het die reg op een helfte van 
die raad, om belediging of onreg-
verdigheid te voorkom.

16 En die raadslede wat aange-
stel is om te spreek voor die raad 
moet die saak aanbied, na die ge-
tuienis ondersoek is, in die ware 
lig daarvan voor die raad; en elk-
een mag spreek ooreenkomstig 
billikheid en a geregtigheid.

17 Daardie raadslede wat gelyke 
nommers trek, dit wil sê, 2, 4, 6, 
8, 10 en 12, is die individue wat 
moet opstaan namens die aange-
klaagde, en belediging en onreg-
verdigheid voorkom.

18 In alle gevalle sal die klaer 
en aangeklaagde die voorreg hê 
om vir hulleself voor die raad 
te spreek, nadat die getuienisse 
aangehoor is en die raadslede wat 
aangestel word om oor die saak 
te spreek, hulle kommentaar af-
gesluit het.

19 Nadat die getuienisse aange-
hoor is en die raadslede, die klaer 
en aangeklaagde gespreek het, sal 

die president ’n beslissing gee 
volgens die begrip wat hy van die 
saak sal hê, en die twaalf raads-
lede versoek om dit goed te keur 
deur hulle stem.

20 Maar indien die oorblywende 
raadslede, wat nie gespreek het 
nie, of enigeen van hulle, nadat 
hulle die getuienisse en pleidooie 
onpartydig gehoor het, ’n fout 
ontdek in die beslissing van die 
president, kan hulle dit bekend-
maak, en die saak sal ’n herver-
hoor hê.

21 En indien, na ’n sorgvuldige 
herverhoor, enige bykomende 
lig op die saak gewerp word, sal 
die beslissing dienooreenkomstig 
verander word.

22 Maar ingeval geen byko-
mende lig gewerp word nie, sal 
die eerste beslissing bly staan, 
aangesien die meerderheid van 
die raad die mag het om dit te be-
paal.

23 In die geval van probleme 
rakende ’n a lering of beginsel, 
indien daar nie genoegsaam ge-
skryf is om die saak duidelik te 
maak vir die begrip van die raad 
nie, mag die president navraag 
doen en die wil van die Here ver-
kry deur b openbaring.

24 Die hoëpriesters het, wan-
neer hulle op reis is, die mag om 
’n raad byeen te roep en te orga-
niseer volgens die voorafgaande 
wyse, om probleme op te los, 
wanneer die partye of enigeen 
van hulle dit sal versoek.

25 En die genoemde raad van 
 16 a gs Geregtigheid.  23 a Núm. 9:8.   b gs Openbaring.
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hoëpriesters sal mag hê om een 
van hulle eie groep aan te stel om 
tydelik te presideer oor sodanige 
raad.

26 En dit sal die plig van die 
genoemde raad wees om on-
middellik ’n afskrif van hulle 
verrigtinge, tesame met ’n volle-
dige verklaring van die getuienis 
wat hulle beslissing vergesel, aan 
die hoëraad van die setel van die 
Eerste Presidensie van die Kerk 
te stuur.

27 Sou die partye of enigeen van 
hulle ontevrede wees met die be-
slissing van die genoemde raad, 
mag hulle appelleer by die hoë-
raad van die setel van die  Eerste 
Presidensie van die Kerk, en 
’n herverhoor hê, in welke ge-
val die saak daar aangehoor sal 
word, volgens die voorafgaande 
geskrewe patroon, asof geen so-
danige beslissing gegee was nie.

28 Hierdie raad van hoëpries-
ters op reis moet slegs belê word 
betreffende die a moeilikste ge-
valle van kerklike sake; en geen 
gewone of normale saak sal ge-
noegsaam wees om so ’n raad te 
belê nie.

29 Die reisende of elders geves-
tigde hoëpriesters het die mag om 
te sê of dit noodsaaklik is om so 
’n raad te belê of nie.

30 Daar is ’n onderskeid tussen 
die hoëraad of reisende hoëpries-
ters, en die a reisende hoëraad 

wat bestaan uit die twaalf b apos-
tels, ten opsigte van hulle beslis-
sings.

31 Oor die besluit van die eers-
genoemde kan geappelleer word; 
maar oor die beslissing van laas-
genoemde kan dit nie.

32 Laasgenoemde kan slegs be-
vraagteken word deur die alge-
mene gesagsdraers van die kerk 
in geval van oortreding.

33 Besluit: dat die president of 
presidente van die setel van die 
Eerste Presidensie van die Kerk 
mag sal hê om te bepaal of enige 
so ’n saak, wat geappelleer mag 
word, regverdiglik geregtig is op 
’n herverhoor, nadat die appèl en 
die gepaardgaande getuienisse en 
verklarings ondersoek is.

34 Die twaalf raadslede het toe 
voortgegaan om die lot te werp of 
te stem, om te bepaal wie  eerste 
sou spreek, en die volgende 
was die uitslag, naamlik: 1, Oli-
ver Cowdery; 2, Joseph Coe; 3, 
 Samuel H. Smith; 4, Luke John-
son; 5, John S. Carter; 6, Sylvester 
Smith; 7, John Johnson; 8, Orson 
Hyde; 9, Jared Carter; 10, Joseph 
Smith, Snr.; 11, John Smith; 12, 
Martin Harris.

Na gebed het die konferensie 
verdaag.

Oliver Cowdery,
Orson Hyde,

Klerke

 28 a L&V 107:78.  30 a L&V 107:23–24, 35–38.   b gs Apostel.
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1–4, Waarom die Here toegelaat het 
dat die Heiliges in die Jacksondis
trik vervolg is; 5–10, Die Heiliges 
sal oorwin indien hulle die gebooie 
onderhou; 11–20, Die herstelling 
van Sion sal kom deur krag, en die 
Here sal sy volk vooruitgaan; 21–
28, Die Heiliges moet in Sion by
eenkom en diegene wat hulle lewens 
neerlê, sal hulle weer vind; 29–40, 
Verskeie broers word geroep om 
Sion se Kamp te organiseer en na 
Sion te gaan; hulle word oorwin
ning beloof indien hulle getrou is.

Voorwaar Ek sê vir julle, my 
vriende, kyk, Ek sal aan julle ’n 
openbaring en ’n gebod gee so-
dat julle mag weet hoe om op te 
a tree in die vervulling van julle 
pligte betreffende die heil en b her-
stelling van julle broers, wat ver-
strooi is op die land Sion.

2 Wat a verdryf en geslaan is deur 
die hande van my vyande, op wie 
Ek my toorn sal uitstort sonder 
maat in my eie bepaalde tyd.

3 Want Ek het hulle toegelaat 
tot dusver, sodat hulle die maat 

van hulle ongeregtighede mag 
a vol maak, sodat hulle beker vol 
mag wees;

4 En diegene wat hulleself na 
my Naam noem, mag a gekasty 
word vir ’n kort tydjie met ’n 
sware en ernstige tugtiging, want 
hulle het nie algeheel b ag geslaan 
op die beginsels en gebooie wat 
Ek aan hulle gegee het nie.

5 Maar voorwaar Ek sê vir julle, 
dat Ek ’n bevel beveel het wat my 
volk sal verwesenlik, in soverre 
hulle sal ag slaan vanaf hierdie 
presiese uur op die a raad wat Ek, 
die Here hulle God, aan hulle sal 
gee.

6 Kyk, hulle sal, want Ek het dit 
beveel, begin om my vyande te 
oorwin vanaf hierdie presiese uur.

7 En deur a ag te slaan om al 
die woorde te onderhou wat Ek, 
die Here hulle God, tot hulle sal 
spreek, sal hulle nooit ophou om 
te oorwin tot die b koninkryke van 
die wêreld onderwerp is onder 
my voete nie, en die aarde aan die 
c heiliges d gegee word, om dit te 
e besit vir ewig en ewig.

AFDELING 103
Openbaring gegee deur Joseph Smith die Profeet, te Kirtland, Ohio, 
24 Februarie 1834. Hierdie openbaring is ontvang na die aankoms 
in Kirtland, Ohio, van Parley P. Pratt en Lyman Wight, wat vanaf 
Missouri gekom het om met die Profeet te raadpleeg ten opsigte van 
die verligting en herstelling van die Heiliges tot hulle grond in die 
Jacksondistrik.

103 1 a L&V 43:8.
  b L&V 101:43–62.
 2 a L&V 101:1; 109:47.
 3 a Alma 14:10–11; 60:13.
 4 a L&V 95:1. 

   gs Kasty, Kastyding.
  b L&V 101:2; 105:2–6.
 5 a gs Raad.
 7 a L&V 35:24.  

gs Gehoorsaam, 

Gehoorsaamheid.
  b Dan. 2:44.
  c gs Heilige.
  d Dan. 7:27.
  e L&V 38:20.
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8 Maar in soverre hulle nie my 
gebooie a onderhou, en nie ag 
slaan om al my woorde te gehoor-
saam nie, sal die koninkryke van 
die wêreld hulle oorwin.

9 Want hulle is daargestel om ’n 
a lig vir die wêreld te wees, en om 
die redders van mense te wees;

10 En in soverre hulle nie die 
redders van mense is nie, is hulle 
soos a sout wat sy smaak verloor 
het, en deug dit vir niks meer nie, 
slegs om uitgegooi en onder die 
voete van mense vertrap te word.

11 Maar voorwaar Ek sê vir julle, 
Ek het beveel dat julle broers wat 
verstrooi is, sal terugkeer na die 
a grond van hulle erfenisse, en sal 
die puinhope van Sion opbou.

12 Want na a veel beproewing, 
soos Ek aan julle gesê het in ’n 
vorige gebod, kom die seëning.

13 Kyk, dit is die seëning wat Ek 
julle beloof het na julle beproe-
wings, en die beproewings van 
julle broers—julle herstelling en 
die herstelling van julle broers, 
naamlik hulle herstelling na die 
land Sion, om gevestig te word, om 
nie meer neergewerp te word nie.

14 Nietemin, indien hulle hul er-
fenisse besoedel, sal hulle omver-
gewerp word; want Ek sal hulle 
nie spaar as hulle hul erfenisse 
besoedel nie.

15 Kyk, Ek sê vir julle, die her-
stelling van Sion moet noodwen-
dig kom deur krag;

16 Daarom, Ek sal vir my volk 
’n man opwek wat hulle sal lei 
soos a Moses die kinders van Is-
rael gelei het.

17 Want julle is die kinders van 
Israel, en van die a saad van Abra-
ham, en julle moet noodwendig 
uit slawerny gelei word deur 
krag, en met ’n uitgestrekte arm.

18 En soos julle vaders aan die 
begin gelei was, net so sal die her-
stelling van Sion wees.

19 Daarom, laat julle harte nie 
moed verloor nie, want Ek sê nie 
aan julle soos Ek aan julle va-
ders gesê het nie: My a engel sal 
uitgaan voor julle, maar nie my 
b teenwoordigheid nie.

20 Maar Ek sê vir julle: My 
a engele sal uitgaan voor julle, en 
ook my teenwoordigheid, en uit-
eindelik sal julle die goeie land 
b besit.

21 Voorwaar, voorwaar Ek sê vir 
julle, dat my dienskneg Joseph 
Smith. Jr., die a man is met wie Ek 
die dienskneg vergelyk het met 
wie die Here van die b wingerd ge-
spreek het in die gelykenis wat Ek 
aan julle gegee het.

22 Daarom, laat my dienskneg 
Joseph Smith, Jr., aan die a sterkte 

 8 a Mosia 1:13;  
L&V 82:10.

 9 a 1 Ne. 21:6.
 10 a Matt. 5:13–16;  

L&V 101:39–40.
 11 a L&V 101:18.
 12 a Openb. 7:13–14;  

L&V 58:4; 112:13.
 16 a Ex. 3:2–10;  

L&V 107:91–92.  
gs Moses.

 17 a gs Abraham, Verbond 
van;  
Abraham—Die 
nageslag van 
Abraham.

 19 a gs Engele.
  b L&V 84:18–24.

 20 a Ex. 14:19–20.
  b L&V 100:13.
 21 a L&V 101:55–58.
  b gs Wingerd van 

die Here.
 22 a L&V 35:13–14; 

105:16, 29–30.
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van my huis sê, my jong manne 
en die middeljariges—Versamel 
julleself byeen na die land Sion, 
op die land wat Ek gekoop het 
met geld wat aan My toegewy is.

23 En laat al die kerke verstan-
dige manne met hul geld opstuur, 
en grond a koop net soos Ek hulle 
gebied het.

24 En in soverre my vyande 
teen julle kom om julle te ver-
dryf van my goeie a land, wat Ek 
toegewy het om die land Sion te 
wees, naamlik van julle eie lande 
na hierdie getuienisse, wat julle 
gebring het voor my teen hulle, 
sal julle hulle vervloek;

25 En wie ook al julle vervloek, 
sal Ek vervloek, en julle sal My 
wreek op my vyande.

26 En my teenwoordigheid sal 
met julle wees en wel om my te 
a wreek op my vyande, tot die 
derde en vierde geslag van die-
gene wat My haat.

27 Laat geen mens bevrees wees 
om sy lewe om my ontwil neer 
te lê nie; want wie ook al sy lewe 
om my ontwil a neerlê, sal dit weer 
vind.

28 En wie ook al nie gewillig is 
om sy lewe neer te lê om my ont-
wil nie, is nie my dissipel nie.

29 Dit is my wil dat my diens-
kneg a Sidney Rigdon sy stem sal 
verhef in die gemeentes van die 
oostelike streke, om die kerke 
voor te berei om die gebooie te 

onderhou wat Ek aan hulle gegee 
het aangaande die herstelling en 
die verlossing van Sion.

30 Dit is my wil dat my diens-
kneg a Parley P. Pratt en my diens-
kneg Lyman Wight nie moet 
terugkeer na die land van hulle 
broers nie, tot hulle groepe ver-
kry het om op te gaan na die land 
Sion, in tientalle, of twintigtalle of 
vyftigtalle, of ’n honderdtal, tot 
hulle die getal van vyfhonderd 
byeen het vir die b sterkte van my 
huis.

31 Kyk, dit is my wil; vra en julle 
sal ontvang; maar die mens doen 
a nie altyd my wil nie.

32 Daarom, indien julle nie vyf-
honderd byeen kan kry nie, soek 
ywerig sodat julle dalk driehon-
derd byeen kan kry.

33 En indien julle nie driehon-
derd byeen kan kry nie, soek ywe-
rig sodat julle dalk eenhonderd 
byeen kan kry.

34 Maar voorwaar Ek sê vir 
julle, ’n gebod gee Ek aan julle, 
dat julle nie sal opgaan na die 
land Sion nie totdat julle ’n hon-
derd van die sterkte van my huis 
byeen gekry het, om op te gaan 
met julle na die land Sion.

35 Daarom, soos Ek aan julle 
gesê het, vra en julle sal ont-
vang; bid ernstig sodat my diens-
kneg Joseph Smith, Jr., dalk saam 
met julle mag gaan, en presi-
deer te midde van my volk, en 

 23 a L&V 42:35–36;  
57:5–7; 58:49–51;  
101:68–74.

 24 a L&V 29:7–8;  
45:64–66; 57:1–2.

 26 a L&V 97:22.
 27 a Matt. 10:39;  

Lk. 9:24;  
L&V 98:13–15; 124:54.

 29 a gs Rigdon, Sidney.

 30 a gs Pratt, Parley Parker.
  b L&V 101:55.
 31 a L&V 82:10.
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my koninkryk organiseer op die 
a toegewyde grond, en die kinders 
van Sion vestig op die wette en 
gebooie wat aan julle gegee is en 
wat gegee sal word.

36 Alle oorwinning en eer word 
teweeg gebring deur julle a ywer, 
getrouheid, en b gebede van ge-
loof.

37 Laat my dienskneg Parley P. 
Pratt saam met my dienskneg 
Joseph Smith, Jr. reis.

38 Laat my dienskneg Lyman 

Wight saam met my dienskneg 
Sidney Rigdon reis.

39 Laat my dienskneg Hyrum 
Smith saam met my dienskneg 
Frederick G. Williams reis.

40 Laat my dienskneg Orson 
Hyde saam met my dienskneg 
Orson Pratt reis, waarheen my 
dienskneg Joseph Smith, Jr., hulle 
sal opdrag gee, om hierdie ge-
booie te vervul wat Ek aan julle 
gegee het, en laat die res in my 
hande. Dit is so. Amen.

 35 a L&V 84:31.  36 a gs Ywer.   b L&V 104:79–82.

AFDELING 104
Openbaring gegee aan Joseph Smith die Profeet, te of naby Kirtland, 
Ohio, 23 April 1834, aangaande die United Firm [Verenigde Maat
skappy] (sien die opskrifte van afdelings 78 en 82). Die geleentheid was 
waarskynlik dié van ’n raadsvergadering van die lede van die United 
Firm wat die dringende stoflike behoeftes van die Kerk bespreek het. 
’n Vroeëre vergadering van die maatskappy het op 10 April besluit 
dat die organisasie ontbind word. Hierdie openbaring dui aan dat 
die maatskappy eerder geherorganiseer word; sy bates moes verdeel 
word onder die lede van die maatskappy as hul rentmeesterskappe. 
Onder Joseph Smith se leiding is die frase “Verenigde Maatskappy” 
later vervang met “Verenigde Orde” in die openbaring.
1–10, Heiliges wat oortree teen die 
verenigde orde sal vervloek word; 
11–16, Die Here voorsien vir sy 
Heiliges op sy eie wyse; 17–18, 
Evangeliese wet beheer die versor
ging van die armes; 19–46, Die 
rentmeesterskappe en seëninge van 
die onderskeie broers word aange
dui; 47–53, Die verenigde orde in 
Kirtland en die orde in Sion moet 
afsonderlik funksioneer; 54–66, Die 
heilige tesourie van die Here word 

opgestel vir die druk van die skrif
ture; 67–77, Die algemene tesourie 
van die verenigde orde moet funk
sioneer op die basis van algemene 
instemming; 78–86, Diegene in die 
verenigde orde moet al hulle skuld 
betaal, en die Here sal hulle verlos 
van finansiële gebondenheid.

Voorwaar Ek sê vir julle, my 
vriende, Ek gee aan julle raad, 
en ’n gebod, aangaande al die 
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besittings wat aan die orde be-
hoort wat Ek gebied het om ge-
organiseer en gevestig te word, 
om ’n a verenigde orde te wees, 
en ’n ewigdurende orde tot die 
voordeel van my kerk, en vir die 
behoud van die mense tot Ek 
kom—

2 Met ’n belofte onbeweeglik en 
onveranderlik, in soverre diegene 
wat Ek gebied het getrou was, sal 
hulle geseën word met ’n menig-
vuldigheid van seëninge;

3 Maar in soverre hulle nie ge-
trou was nie, was hulle na aan 
vervloeking.

4 Daarom, in soverre sommige 
van my diensknegte nie die ge-
bod onderhou het nie, maar die 
verbond verbreek het deur a heb-
sug, en met geveinsde woorde, 
het Ek hulle vervloek met ’n baie 
groot en ’n ernstige vloek.

5 Want Ek, die Here, het besluit 
in my hart, dat in soverre enige 
mens wat behoort aan die orde 
as ’n oortreder bevind word, of, 
met ander woorde, die verbond 
sal verbreek waarmee julle ge-
bind is, sal hy vervloek word in 
sy lewe, en sal vertrap word deur 
wie Ek wil;

6 Want Ek, die Here, sal nie a be-
spot word in hierdie dinge nie—

7 En dit alles sodat die onskul-
diges onder julle nie veroor-
deel mag word saam met die 

onregverdiges nie; en sodat die 
skuldiges onder julle nie mag ont-
vlug nie; want Ek, die Here het 
aan julle ’n a kroon van heerlik-
heid aan my regterhand belowe.

8 Daarom, in soverre julle oor-
treders bevind word, kan julle 
nie my toorn ontvlug in julle le-
wens nie.

9 In soverre julle a afgesny is 
vanweë oortreding, kan julle nie 
die b teisterings van c Satan ont-
vlug tot die dag van verlossing 
nie.

10 En nou gee Ek aan julle mag 
vanaf hierdie uur, dat indien 
enigeen onder julle, van die orde, 
’n oortreder bevind word en nie 
bekeer van die kwade nie, dat 
julle hom sal oorgee aan die teis-
terings van Satan; en hy sal nie 
mag hê om kwaad oor julle te 
a bring nie.

11 Dit is wysheid in My; daarom 
gee Ek ’n gebod aan julle, dat julle 
julleself sal organiseer en elkeen 
sy a rentmeesterskap toewys;

12 Sodat elkeen rekenskap mag 
gee van die rentmeesterskap wat 
aan hom toegewys is.

13 Want dit is raadsaam dat Ek, 
die Here, elkeen a verantwoorde-
lik moes maak, as ’n b rentmees-
ter oor aardse seëninge, wat Ek 
geskape en voorberei het vir my 
skepsels.

14 Ek, die Here, het die hemele 

104 1 a L&V 78:3–15.  
gs Verenigde Orde.

 4 a gs Begeer.
 6 a Gal. 6:7–9.
 7 a Jes. 62:3;  

L&V 76:56. 

   gs Heerlikheid.
 9 a gs Ekskommunikeer.
  b L&V 82:21.
  c gs Duiwel.
 10 a L&V 109:25–27.
 11 a L&V 42:32.  

gs Rentmeester, 
Rentmeesterskap.

 13 a gs Toerekenbaar, 
Toerekenbaarheid.

  b L&V 72:3–5, 16–22.
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uitgesprei, en die aarde a gebou, 
my eie b handewerk; en alle dinge 
daarin is myne.

15 En dit is my doel om te voor-
sien vir my heiliges, want alle 
dinge is myne.

16 Maar dit moet noodwendig 
gedoen word op my eie a wyse; en 
kyk dit is die wyse waarop Ek, die 
Here, beveel het om voorsiening 
te maak vir my heiliges, sodat die 
b armes verhef sal word, deur die 
rykes te verlaag.

17 Want die a aarde is vol, en 
daar is genoeg en oorvloed; ja, Ek 
het alle dinge voorberei, en het 
aan die kinders van mense gegee 
om vir hulleself te b handel.

18 Daarom, indien enigeen van 
die a oorvloed wat Ek gemaak het 
neem, en nie sy deel gee nie, vol-
gens die b wet van my evangelie, 
aan die c armes en die behoefti-
ges, sal hy, met die bose, sy oë 
ophef in die d hel, en in pyniging 
verkeer.

19 En nou, voorwaar, Ek sê vir 
julle, aangaande die besittings 
van die a orde—

20 Laat aan my dienskneg Sid-
ney Rigdon die plek waar hy nou 
woon, toegewys word, en die per-
seel vir die looiery vir sy rent-
meesterskap, vir sy onderhoud 
terwyl hy arbei in my wingerd, 
net soos Ek wil, wanneer Ek hom 
sal gebied.

21 En laat alle dinge gedoen 
word ooreenkomstig die raad 
van die orde, en verenigde in-
stemming of stem van die orde, 
wat in die land Kirtland woon.

22 En hierdie rentmeesterskap 
en seëning, ken Ek, die Here, toe 
op my dienskneg Sidney Rigdon 
vir ’n seëning op hom, en sy saad 
na hom;

23 En Ek sal seëninge op hom 
vermenigvuldig, in soverre hy ne-
derig sal wees voor My.

24 En verder, laat aan my diens-
kneg Martin Harris toegewys 
word, vir sy rentmeesterskap, die 
perseel wat my dienskneg John 
Johnson verkry het in ruil vir sy 
vorige erfenis, vir hom en sy saad 
na hom;

25 En in soverre hy getrou is, sal 
Ek seëninge vermenigvuldig op 
hom en sy saad na hom.

26 En laat my dienskneg Martin 
Harris sy geld skenk vir die ver-
kondiging van my woorde, soos 
my dienskneg Joseph Smith, Jr., 
sal aandui.

27 En verder, laat my dienskneg 
Frederick G. Williams die plek 
kry waarop hy nou woon.

28 En laat my dienskneg Oliver 
Cowdery die perseel kry wat aan 
die huis grens, wat behou moet 
word vir die drukkery, wat per-
seel nommer een is, en ook die 
perseel waarop sy vader woon.

 14 a Jes. 42:5; 45:12.  
gs Skep, Skepping.

  b Ps. 19:1; 24:1.
 16 a L&V 105:5.  

gs Welsyn.
  b 1 Sam. 2:7–8;  

Lk. 1:51–53;  
L&V 88:17.

 17 a L&V 59:16–20.  
gs Aarde.

  b gs Handelingsmag.
 18 a Lk. 3:11; Jak. 2:15–16.

  b L&V 42:30.
  c Spr. 14:21;  

Mosia 4:26;  
L&V 52:40.

  d Lk. 16:20–31.
 19 a gs Verenigde Orde.
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29 En laat my diensknegte Fre-
derick G. Williams en Oliver 
 Cowdery die drukkery kry en alle 
dinge wat daartoe behoort.

30 En dit sal hulle rentmeester-
skap wees wat aan hulle toege-
wys sal word.

31 En in soverre hulle getrou is, 
kyk, Ek sal seën, en seëninge ver-
menigvuldig op hulle.

32 En dit is die begin van die 
rentmeesterskap wat Ek aan hulle 
toegewys het, vir hulle en hulle 
saad na hulle.

33 En, in soverre hulle getrou is, 
sal Ek seëninge vermenigvuldig 
op hulle en hulle saad na hulle, 
en wel ’n menigvuldigheid van 
seëninge.

34 En verder, laat my dienskneg 
John Johnson die huis kry  waarin 
hy woon, en die erfenis, alles be-
halwe die grond wat opsy gesit 
is vir die a bou van my huise, wat 
deel is van daardie erfenis, en 
daardie persele wat benoem is vir 
my dienskneg Oliver Cowdery.

35 En in soverre hy getrou is, sal 
Ek seëninge op hom vermenig-
vuldig.

36 En dit is my wil dat hy die 
persele moet verkoop wat uitgelê 
is vir die opbou van die stad van 
my heiliges, in soverre dit aan 
hom bekendgemaak sal word 
deur die a stem van die Gees, en 
ooreenkomstig die raad van die 
orde, en deur die stem van die 
orde.

37 En dit is die begin van die 

rentmeesterskap wat Ek aan hom 
toegewys het, vir ’n seëning vir 
hom en sy saad na hom.

38 En in soverre hy getrou is, sal 
Ek ’n menigvuldigheid van seën-
inge vermenigvuldig op hom.

39 En verder, laat aan my diens-
kneg a Newel K. Whitney die 
huise en perseel toegewys word 
waar hy nou woon, en die perseel 
en gebou waarop die handelshuis 
staan, en ook die perseel wat op 
die hoek is suid van die handels-
huis, en ook die perseel waarop 
die potasfabriek geleë is.

40 En dit alles het Ek toege-
wys aan my dienskneg Newel K. 
Whitney vir sy rentmeesterskap, 
vir ’n seëning vir hom en sy saad 
na hom, tot die voordeel van die 
handelshuis van my orde wat Ek 
gevestig het vir my pen in die 
land Kirtland.

41 Ja, voorwaar, dit is die rent-
meesterskap wat Ek toegewys het 
aan my dienskneg N.K. Whitney, 
en wel hierdie hele handelshuis, 
hom en sy a agent, en sy saad na 
hom.

42 En in soverre hy getrou is in 
die onderhouding van my ge-
booie, wat Ek aan hom gegee het, 
sal Ek seëninge op hom verme-
nigvuldig, op hom en sy saad na 
hom, en wel ’n menigvuldigheid 
van seëninge.

43 En verder, laat aan my diens-
kneg Joseph Smith, Jr., die perseel 
toegewys word wat uitgelê is vir 
die bou van my huis, wat veertig 

 34 a L&V 94:3, 10.
 36 a gs Openbaring.

 39 a gs Whitney, Newel K.
 41 a L&V 84:112–113.
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roedes lank is en twaalf wyd, en 
ook die erfenis waarop sy vader 
nou woon;

44 En dit is die begin van die 
rentmeesterskap wat Ek aan hom 
toegewys het, vir ’n seëning vir 
hom, en vir sy vader.

45 Want kyk, Ek het ’n erfenis 
vir sy a vader opsy gesit, vir sy 
onderhoud; daarom sal hy inge-
reken word in die huis van my 
dienskneg Joseph Smith, Jr.

46 En Ek sal seëninge vermenig-
vuldig op die huis van my diens-
kneg Joseph Smith, Jr., in soverre 
hy getrou is, en wel ’n menigvul-
digheid van seëninge.

47 En nou, ’n gebod gee Ek aan 
julle betreffende Sion, dat julle 
nie langer gebonde sal wees as ’n 
verenigde orde aan julle broers 
van Sion nie, behalwe op hierdie 
wyse—

48 Nadat julle georganiseer is, 
sal julle die Verenigde Orde van 
die a Pen van Sion genoem word, 
die Stad Kirtland. En julle broers, 
nadat hulle georganiseer is, sal 
die Verenigde Orde van die Stad 
Sion genoem word.

49 En hulle sal georganiseer 
word onder hulle eie name, en 
onder hulle eie naam; en hulle 
sal hul sake doen onder hulle eie 
naam, en in hulle eie name;

50 En julle sal julle sake doen 
onder julle eie naam, en onder 
julle eie name.

51 En dit het Ek gebied om ge-
doen te word vir julle behoud, en 
ook vir hulle behoud, as gevolg 
daarvan dat hulle a uitgedryf is en 
dit wat sal kom.

52 Aangesien die a verbonde ver-
breek is deur oortreding, deur 
b hebsug en geveinsde woorde—

53 Daarom, julle word ontbind 
as ’n verenigde orde met julle 
broers, sodat julle slegs gebonde 
is aan hulle tot hierdie uur, slegs 
op hierdie wyse, soos Ek gesê 
het, deur ’n lening soos ooreen-
gekom sal word deur hierdie orde 
in raadsitting, soos julle omstan-
dighede sal toelaat en die stem 
van die raad sal aandui.

54 En verder, ’n gebod gee Ek 
aan julle betreffende julle rent-
meesterskap wat Ek aan julle toe-
gewys het.

55 Kyk, al hierdie besittings is 
myne, of anders is julle geloof 
tevergeefs, en julle word huige-
laars bevind, en die verbonde 
wat julle met My aangegaan het, 
is verbreek;

56 En indien die besittings myne 
is, dan is julle a rentmeesters; an-
dersins is julle nie rentmeesters 
nie.

57 Maar, voorwaar Ek sê vir 
julle, Ek het julle aangestel om 
rentmeesters te wees oor my huis, 
en wel rentmeesters inderdaad.

58 En vir hierdie doel het Ek julle 
gebied om julleself te organiseer, 

 45 a L&V 90:20.  
gs Smith, Joseph, Snr.

 48 a L&V 82:13; 94:1; 
109:59.  

gs Pen.
 51 a L&V 109:47.
 52 a gs Verbond.
  b gs Begeer.

 56 a gs Rentmeester, 
Rentmeesterskap.
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naamlik om a my woorde te druk, 
die volheid van my skrifture, die 
openbarings wat Ek aan julle ge-
gee het, en wat Ek hierna, van tyd 
tot tyd aan julle sal gee—

59 Vir die doel om my kerk en 
koninkryk op die aarde op te bou, 
en om my volk voor te berei vir 
die a tyd wanneer Ek met hulle sal 
b woon, wat op hande is.

60 En julle sal vir julleself ’n plek 
vir die tesourie voorberei, en dit 
toewy tot my Naam.

61 En julle sal een onder julle 
aanstel om die tesourie te be-
stuur, en hy sal geordineer word 
tot hierdie seëning.

62 En daar sal ’n seël op die te-
sourie wees, en al die heilige 
dinge sal in die tesourie oorgele-
wer word; en niemand onder julle 
sal dit sy eie noem nie, of enige 
deel daarvan nie, want dit sal aan 
julle almal saam behoort.

63 En Ek gee dit aan julle vanaf 
hierdie uur; en nou sien toe dat 
julle gaan en gebruikmaak van die 
rentmeesterskap wat Ek toegeken 
het aan julle, behalwe die heilige 
dinge, vir die doel om hierdie hei-
lige dinge te druk soos Ek gesê het.

64 En die a winste van die hei-
lige dinge moet in die tesourie ge-
hou word, en ’n seël sal daarop 
wees; en dit sal nie gebruik of uit 
die tesourie geneem word deur 
enigeen nie, nóg sal die seël ge-
breek word wat daarop geplaas 
sal word, slegs deur die stem van 
die orde, of deur gebod.

65 En so sal julle die winste van 
die heilige dinge in die tesourie 
bewaar, vir heilige en gewyde 
doeleindes.

66 En dit sal die heilige tesou-
rie van die Here genoem word; 
en ’n seël sal daarop gehou word 
sodat dit heilig mag wees en toe-
gewy word aan die Here.

67 En weer, daar sal ’n ander te-
sourie voorberei word, en ’n te-
sourier aangestel word om die 
tesourie te bestuur, en ’n seël sal 
daarop geplaas word.

68 En alle geld wat julle ontvang 
in julle rentmeesterskappe, deur 
die verbetering van die besittings 
wat Ek aan julle toegewys het, in 
huise, of in grond, of in vee, of 
in alle dinge behalwe die heilige 
en gewyde geskrifte, wat Ek vir 
Myself afgesonder het vir heilige 
en gewyde doeleindes, sal in die 
tesourie gewerp word so vinnig 
as wat julle die geld ontvang, in 
honderd, of in vyftig, of in twin-
tig, of in tien, of in vyf.

69 Of met ander woorde, indien 
enigeen onder julle vyf dollar 
verkry, laat hy dit in die tesou-
rie werp; of as hy tien verkry, of 
twintig, of vyftig, of ’n honderd, 
laat hom ook so doen;

70 En moenie dat enige onder 
julle sê dat dit sy eie is nie, want 
dit sal nie syne genoem word nie, 
nóg enige deel daarvan.

71 En geen deel daarvan sal ge-
bruik word, of uit die tesourie 
geneem word nie, slegs deur die 

 58 a gs Joseph Smith 
Vertaling (jsv).

 59 a gs Millennium.
  b L&V 1:35–36; 29:9–11.

 64 a di winste, inkomste.
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 74 a Lk. 16:1–12.
 77 a L&V 107:99–100.
 78 a gs Skuld.
  b L&V 42:54.

 79 a gs Nederig, 
Nederigheid.

  b gs Ywer.
 80 a Jak. 5:15.

 81 a gs Heilige Gees.
 82 a Lk. 14:11;  

L&V 67:10.
  b L&V 103:36.

stem en algemene instemming 
van die orde.

72 En dit sal die stem en alge-
mene instemming van die orde 
wees—dat enigeen onder julle vir 
die tesourier sê: Ek het dit nodig 
om my te help in my rentmees-
terskap—

73 Indien dit vyf dollar is, of in-
dien dit tien dollar is, of twintig, 
of vyftig, of ’n honderd, sal die te-
sourier aan hom die bedrag gee 
wat hy benodig om hom te help 
in sy rentmeesterskap—

74 Tot hy bevind word as oortre-
der, en dit word duidelik geopen-
baar deur die raad van die orde 
dat hy ’n ontroue en a onverstan-
dige rentmeester is.

75 Maar solank as wat hy in 
volle deelgenootskap is, en ge-
trou is en verstandig in sy rent-
meesterskap, sal dit sy teken wees 
vir die tesourier dat die tesourier 
nie sal terughou nie.

76 Maar in die geval van oor-
treding, sal die tesourier onder-
worpe wees aan die raad en die 
stem van die orde.

77 En in die geval dat ’n tesou-
rier ’n ontroue en onverstandige 
rentmeester bevind word, sal hy 
onderworpe wees aan die raad 
en stem van die orde, en hy sal 
van uit sy plek verwyder word, 
en a ’n ander sal in sy plek aange-
stel word.

78 En verder, voorwaar Ek sê 

vir julle, betreffende julle skuld—
kyk, dit is my wil dat julle al julle 
a skuld sal b betaal.

79 En dit is my wil dat julle jul-
self sal a verootmoedig voor My, 
en hierdie seëning verkry deur 
julle b ywer en nederigheid en die 
gebed van geloof.

80 En in soverre julle ywerig en 
nederig is, en die a gebed van ge-
loof beoefen, kyk, Ek sal die harte 
versag van diegene by wie julle in 
die skuld is, totdat Ek die middele 
vir julle stuur vir julle bevryding.

81 Daarom, skryf spoediglik 
aan New York en skryf volgens 
dit wat deur my a Gees gegee sal 
word; en Ek sal die harte versag 
van diegene by wie julle in die 
skuld is, dat dit weggeneem sal 
word uit hulle gedagtes om ver-
drukking oor julle te bring.

82 En in soverre julle a nederig 
en getrou is en my Naam aan-
roep, kyk, Ek sal julle die b oor-
winning gee.

83 Ek gee aan julle ’n belofte, dat 
julle hierdie een keer verlos sal 
word uit julle gebondenheid.

84 In soverre julle ’n geleent-
heid verkry om geld te leen in 
honderde, of duisende, en wel 
tot julle genoeg sal leen om julle 
te verlos van gebondenheid, is dit 
julle voorreg.

85 En verpand die besittings 
wat Ek in julle hande geplaas het, 
hier een keer, deur julle name te 
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verskaf deur algemene instem-
ming of andersins, soos julle dit 
goeddink.

86 Ek gee aan julle hierdie voor-
reg, hierdie een keer; en kyk, as 
julle voortgaan om die dinge te 

doen wat Ek voor julle gelê het, 
volgens my gebooie, al hierdie 
dinge is myne, en julle is my 
rentmeesters, en die meester sal 
nie toelaat dat sy huis opgebreek 
word nie. Dit is so. Amen.

105 1 a L&V 100:13.
 2 a L&V 104:4–5, 52.

 3 a Hand. 5:1–11;  
L&V 42:30.  

gs Toewy, Wet van 
Toewyding.

AFDELING 105
Openbaring gegee deur Joseph Smith die Profeet, by die Fishing 
rivier, Missouri, 22 Junie 1834. Onder leierskap van die Profeet, het 
Heiliges van Ohio en ander areas na Missouri gemarsjeer in ’n ekspe
disie wat later bekend gestaan het as Sion se Kamp. Hulle doel was 
om die verbande Missouri Heiliges terug te begelei na hulle lande in 
Jacksondistrik. Missouriërs wat voorheen die Heiliges vervolg het, 
het vergelding deur Sion se Kamp gevrees en ’n voorsprong aanval 
teen sommige Heiliges wat in Claydistrik, Missouri, gewoon het, 
geloods. Nadat die goewerneur van Missouri sy belofte om die Hei
liges te ondersteun, teruggetrek het, het Joseph Smith hierdie open
baring ontvang.
1–5, Sion sal opgebou word in oor
eenstemming met die selestiale wet; 
6–13, Die herstelling van Sion word 
vir ’n kort rukkie uitgestel; 14–19, 
Die Here sal die veldslae van Sion 
veg; 20–26, Die Heiliges moet ver
standig wees en nie roem op mag
tige werke terwyl hulle versamel 
nie; 27–30, Grond in die Jackson en 
ander distrikte moet gekoop word; 
31–34, Die ouderlinge moet ’n be
giftiging in die huis van die Here 
in Kirtland ontvang; 35–37, Heili
ges wat beide geroep en gekies word, 
sal geheilig word; 38–41, Die Hei
liges moet ’n vaandel van vrede tot 
die wêreld ophef.

Voorwaar Ek sê vir julle wat jul-
leself byeen versamel het sodat 
julle my wil mag leer betreffende 
die a herstelling van my verdrukte 
volk—

2 Kyk, Ek sê vir julle, as dit nie 
was vir die a oortredings van my 
volk nie, sprekende betreffende 
die kerk en nie individue nie, mag 
hulle selfs nou al herstel gewees 
het.

3 Maar kyk, hulle het nie geleer 
om gehoorsaam te wees aan die 
dinge wat Ek van hulle hande ver-
eis het nie, maar is gevul met al-
lerlei soorte boosheid, en a deel nie 
hulle besittings, soos dit heiliges 
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 4 a L&V 78:3–7.
 5 a gs Sion.
  b L&V 104:15–16.
  c L&V 88:22.
 6 a L&V 95:1–2.  

gs Kasty, Kastyding.
  b gs Gehoorsaam, 

Gehoorsaamheid.

 7 a L&V 20:2–3.
 9 a L&V 103:4.
 10 a gs Plig.
 11 a gs Ouderling.
  b L&V 38:32; 95:8.  

gs Begiftiging.
 12 a L&V 110.
 14 a Jos. 10:12–14;  

Jes. 49:25; L&V 98:37.
 15 a L&V 1:13–14.
  b L&V 112:24–26.  

gs Laster, 
Godslastering.

  c L&V 84:3–4; 103:35.
 16 a L&V 101:55;  

103:22, 30.

betaam, met die armes en ver-
druktes onder hulle nie;

4 En is nie a verenig ooreen-
komstig die eenheid vereis deur 
die wet van die selestiale konink-
ryk nie;

5 En a Sion kan nie opgebou 
word b tensy dit deur die begin-
sels van die c wet van die selestiale 
koninkryk is nie; anders kan Ek 
haar nie tot myself ontvang nie.

6 En my volk moet noodwendig 
a gekasty word tot hulle b gehoor-
saamheid leer, indien nodig, deur 
die dinge wat hulle ly.

7 Ek spreek nie aangaande die-
gene wat aangestel is om my volk 
te lei nie, wat die a eerste ouder-
linge van my kerk is, want hulle 
is nie almal onder hierdie veroor-
deling nie;

8 Maar Ek spreek aangaande my 
kerke elders—daar is vele wat sal 
sê: Waar is hulle God? Kyk, Hy sal 
hulle verlos in tye van nood, an-
ders sal ons nie opgaan na Sion 
nie, en ons sal ons geld hou.

9 Daarom, as gevolg van die 
a oortredings van my volk, is dit 
raadsaam in My dat my ouder-
linge vir ’n kort tydjie moet wag 
vir die herstelling van Sion—

10 Sodat hulle self voorbereid 
mag wees, en dat my volk meer 
volledig onderrig mag word, en 
ervaring hê, en meer volledig 

weet aangaande hulle a plig, en 
die dinge wat Ek van hulle hande 
vereis.

11 En dit kan nie teweeggebring 
word tot my a ouderlinge b begiftig 
word met krag van omhoog nie.

12 Want kyk, Ek het ’n groot be-
giftiging en seëning voorberei om 
a uitgestort te word op hulle, in so-
verre hulle getrou is en voortgaan 
in ootmoed voor My.

13 Daarom is dit raadsaam in 
my dat my ouderlinge vir ’n kort 
tydjie moet wag vir die herstel-
ling van Sion.

14 Want kyk, Ek vereis nie van 
hulle hande om die veldslae van 
Sion te veg nie; want; soos Ek gesê 
het in ’n vorige gebod, net so sal 
Ek vervul—Ek sal julle veldslae 
a veg.

15 Kyk, die a vernietiger het Ek 
uitgestuur om my vyande te ver-
nietig en te verwoes; en nie vele 
jare van nou af sal hulle nie gelaat 
word om my erfenis te besoedel 
nie, en om my Naam te b laster op 
die grond wat Ek c geheilig het vir 
die versameling van my heiliges.

16 Kyk, Ek het my dienskneg 
Joseph Smith, Jr., gebied om aan 
die a sterkte van my huis te sê, 
naamlik my krygers, my jong 
manne, en die middeljariges, om 
byeen te versamel vir die herstel-
ling van my volk, en die torings 
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neer te werp van my vyande, en 
hulle b wagte te verstrooi.

17 Maar die sterkte van my huis 
het nie ag geslaan op my woorde 
nie.

18 Maar in soverre daar die-
gene is wat ag geslaan het op my 
woorde, het Ek ’n seëning en ’n 
a begiftiging vir hulle voorberei, 
indien hulle getrou bly.

19 Ek het hulle gebede gehoor, 
en sal hulle offerande aanvaar; en 
dit is raadsaam in My dat hulle so 
ver gebring word vir ’n beproe-
wing van hulle a geloof.

20 En nou, voorwaar, Ek sê vir 
julle, ’n gebod gee Ek aan julle, 
dat soveel as wat hierheen gekom 
het, wat in die streek rondomheen 
kan bly, laat hulle bly;

21 En diegene wat nie kan bly 
nie, wat families het in die ooste, 
laat hulle vertoef vir ’n kort tydjie, 
in soverre my dienskneg Joseph 
vir hulle sal aandui.

22 Want Ek sal hom raadgee 
aangaande hierdie saak, en alle 
dinge wat hy ook al sal aandui 
vir hulle, sal vervul word.

23 En laat my hele volk wat 
woon in die streke rondomheen 
baie getrou wees, en voortdurend 
bid, en nederig wees voor my, en 
nie die dinge bekendmaak wat Ek 
aan hulle geopenbaar het nie, tot-
dat dit wysheid in My is dat hulle 
geopenbaar word.

24 Praat nie van oordele nie, 

a spog nie oor geloof of magtige 
werke nie, maar kom met sorgvul-
digheid byeen, soveel as moontlik 
in een streek, ooreenkomstig die 
gevoelens van die volk.

25 En kyk, Ek sal aan julle guns 
en genade gee in hulle oë, sodat 
julle in a vrede en veiligheid mag 
rus, terwyl julle vir die volk sê: 
Oefen oordeel en geregtigheid uit 
vir ons ooreenkomstig die wet, en 
vergoed ons vir ongereg ons aan-
gedoen.

26 Nou, kyk, Ek sê vir julle my 
vriende, op hierdie wyse mag 
julle guns vind in die oë van die 
volk, tot die a leër van Israel baie 
groot word.

27 En Ek sal die harte van die 
volk versag, soos Ek die hart van 
a Farao versag het, van tyd tot tyd, 
tot my dienskneg Joseph Smith, Jr., 
en my ouderlinge, wat Ek aange-
stel het, tyd sal hê om die sterkte 
van my huis bymekaar te maak.

28 En om a verstandige manne 
uit te stuur om dit te vervul wat 
Ek gebied het aangaande die 
b koop van al die grond in die Jack-
son-distrik wat gekoop kan word, 
en in die aangrensende distrikte 
rondomheen.

29 Want dit is my wil dat hierdie 
grond gekoop moet word; en na-
dat hulle gekoop is, dat my heili-
ges hulle sal besit ooreenkomstig 
die a wette van toewyding wat Ek 
gegee het.

 16 b gs Waak, Wagte.
 18 a L&V 110:8–10.
 19 a gs Geloof, Glo.
 24 a L&V 84:73.  

gs Hoogmoed.

 25 a gs Vrede.
 26 a Joël 2:11.
 27 a Gén. 47:1–12.
 28 a L&V 101:73.
  b L&V 42:35–36.

 29 a L&V 42:30.  
gs Toewy, Wet van 
Toewyding;  
Verenigde Orde.
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30 En nadat hierdie grond ge-
koop is, sal Ek die a leërs van Israel 
onskuldig beskou as hulle besit 
neem van hul eie grond, wat hulle 
voorheen gekoop het met hulle 
geld, en van die neerwerping van 
die torings van my vyande wat 
op hulle mag wees, en die ver-
strooiing van hulle wagte, en die 
b wraakneming van My en my vy-
ande tot die derde en vierde ge-
slag van hulle wat My haat.

31 Maar laat my leër eers baie 
groot word, en laat dit a geheilig 
word voor My, sodat dit so mooi 
soos die son en helder soos die 
b maan word, en sodat haar ba-
niere verskriklik mag wees vir 
alle nasies;

32 Sodat die koninkryke van 
hierdie wêreld gedwing mag 
word om te erken dat die ko-
ninkryk van Sion inderdaad die 
a koninkryk van ons God en sy 
Christus is; daarom, laat ons b on-
derhewig word aan haar wette.

33 Voorwaar, Ek sê vir julle, dit 
is raadsaam in My dat die eer-
ste ouderlinge van my kerk hul 
a begiftiging van omhoog moet 
ontvang in my huis, wat Ek ge-
bied het gebou moet word vir my 
Naam in die land Kirtland.

34 En laat daardie gebooie wat 
Ek gegee het aangaande Sion en 
haar a wet uitgevoer en vervul 
word, na haar herstelling.

35 Daar was ’n dag van a roe-
ping, maar die tyd het gekom vir 
’n dag van verkiesing; en laat die-
gene gekies word wat b waardig is.

36 En dit sal geopenbaar word 
aan my dienskneg, deur die stem 
van die Gees, diegene wat a ge-
kies word; en hulle sal b geheilig 
word;

37 En in soverre hulle die a raad 
volg wat hulle ontvang, sal hulle 
mag hê na vele dae om alle dinge 
te volbring betreffende Sion.

38 En verder sê Ek vir julle, doen 
’n beroep om vrede, nie net op die 
mense wat julle getref het nie, 
maar ook op alle mense;

39 En hef ’n a vaandel van 
b vrede op, en maak ’n verklaring 
van vrede tot die eindes van die  
aarde;

40 En maak verklarings van 
vrede aan diegene wat julle ge-
tref het, volgens die stem van die 
Gees wat in julle is, en a alle dinge 
sal ten goede meewerk vir julle.

41 Daarom, wees getrou; en kyk, 
en sien, a Ek is met julle en wel tot 
die einde. Dit is so. Amen.

 30 a L&V 35:13–14; 
101:55; 103:22, 26.

  b L&V 97:22.
 31 a gs Heiligmaking.
  b Hoogl. 6:10;  

L&V 5:14; 109:73.
 32 a Openb. 11:15.  

gs Koninkryk van 
God of Koninkryk 
van die Hemel.

  b gs Regering.
 33 a L&V 95:8–9.  

gs Begiftiging.
 34 a di L&V 42 staan 

bekend as die “Wet.”
 35 a gs Roep, Geroepe 

van God, Roeping.
  b gs Waardig, 

Waardigheid.
 36 a L&V 95:5.  

gs Kies, Gekies, 
Gekose.

  b gs Heiligmaking.
 37 a gs Raad.
 39 a gs Vaandel.
  b gs Vrede.
 40 a Rom. 8:28;  

L&V 90:24; 100:15.
 41 a Matt. 28:19–20.
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1–3, Warren A. Cowdery word ge
roep as ’n plaaslike presiderende be
ampte; 4–5, Die Tweede Koms sal 
die kinders van die lig nie oorval 
soos ’n dief nie; 6–8, Groot seëninge 
volg getroue diens in die Kerk.

Dit is my wil dat my dienskneg 
Warren  A. Cowdery aangestel 
en geordineer word as ’n presi-
derende hoëpriester oor my kerk, 
in die land a Freedom en die streke 
rondomheen;

2 En moet my ewigdurende 
evangelie predik, en sy stem ver-
hef en die volk waarsku, nie slegs 
in sy eie plek nie, maar in die aan-
grensende distrikte;

3 En al sy tyd toewy aan hier-
die hoë en heilige roeping, wat 
Ek nou aan hom gee, en ywerig 
die a koninkryk van die hemel en 
al sy regverdigheid b soek, en alle 
noodsaaklike dinge sal daaraan 
bygevoeg word; want die c arbei-
der is sy loon werd.

4 En verder, voorwaar Ek sê 
vir julle, die a koms van die Here 

b kom nader, en dit oorval die wê-
reld soos ’n c dief in die nag—

5 Daarom, omgord julle len-
dene, sodat julle die kinders van 
die a lig mag wees, en daardie dag 
sal julle nie b oorval soos ’n dief 
nie.

6 En verder sê Ek vir julle, daar 
was vreugde in die hemel toe my 
dienskneg Warren neergebuig het 
voor my septer, en hom afgeson-
der het van die bedrieërye van 
mense;

7 Daarom, geseënd is my diens-
kneg Warren, want Ek sal barm-
hartigheid hê oor hom; en, 
nieteenstaande die a ydelheid van 
sy hart, sal Ek hom verhef in so-
verre hy homself voor My sal ver-
ootmoedig.

8 En Ek sal hom a genade en ver-
sekering skenk waarmee hy mag 
staan; en indien hy volhard om 
’n betroubare getuie te wees en 
’n lig vir die kerk, het Ek ’n kroon 
vir hom voorberei in die b wonings 
van my Vader. Dit is so. Amen.

106 1 a di die stad Freedom, 
New York, en 
omstreke.

 3 a gs Koninkryk van 
God of Koninkryk 
van die Hemel.

  b Matt. 6:33.

  c Matt. 10:10;  
L&V 31:5.

 4 a Jak. 5:8.
  b gs Laaste Dae.
  c 1 Thes. 5:2.
 5 a gs Lig, Lig van 

Christus.

  b Openb. 16:15.
 7 a gs Ydel, Ydelheid.
 8 a gs Genade.
  b Joh. 14:2;  

Ether 12:32–34;  
L&V 59:2; 76:111; 
81:6; 98:18.

AFDELING 106
Openbaring gegee deur Joseph Smith die Profeet, te Kirtland, Ohio, 
25 November 1834. Hierdie openbaring is gerig aan Warren A. 
 Cowdery, ’n ouer broer van Oliver Cowdery.
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1–6, Daar is twee priesterskappe: 
die Melgisédekse en Aäroniese; 7–
12, Diegene wat die Melgisédekse 
Priesterskap hou, het die mag om op 
te tree in al die ampte van die Kerk; 
13–17, Die bisdom presideer oor die 
Aäroniese Priesterskap wat die ui
terlike ordinansies bedien; 18–20, 
Die Melgisédekse Priesterskap hou 
die sleutels van alle geestelike seën
inge; die Aäroniese Priesterskap 
hou die sleutels van die bediening 
van engele; 21–38, Die Eerste Pre
sidensie, die Twaalf, en die Sewen
tig vorm die presiderende kworums, 
wie se beslissings in eenheid en reg
verdigheid gemaak moet word; 39–
52, Die patriargale orde is vanaf 
Adam tot Noag gevestig; 53–57, 
Antieke Heiliges het byeengekom 
by AdamondiAhman, en die Here 
het aan hulle verskyn; 58–67, Die 
Twaalf moet die ampsdraers van 
die Kerk organiseer; 68–76, Bis
koppe dien as algemene regters in 
Israel; 77–84, Die Eerste Presiden
sie en die Twaalf vorm die hoogste 

hof in die Kerk; 85–100, Priester
skappresidente bestuur hul onder
skeie kworums.

Daar is in die kerk twee pries-
terskappe, naamlik die a Melgisé-
dekse en b Aäroniese, insluitende 
die Levitiese Priesterskap.

2 Waarom die eerste die Mel-
gisédekse Priesterskap genoem 
word, is omdat a Melgisédek so 
’n groot hoëpriester was.

3 Voor sy dag is dit die Heilige 
Priesterskap, volgens die a Orde van 
die Seun van God genoem.

4 Maar uit respek of a eerbied vir 
die Naam van die Opperwese, om 
die herhaaldelike gebruik van sy 
Naam te vermy, het hulle, die 
kerk, in antieke dae, die priester-
skap vernoem na Melgisédek, of 
die Melgisédekse Priesterskap.

5 Alle ander gesagsdraers of 
ampte in die kerk is a aanhang-
sels van hierdie priesterskap.

6 Maar daar is twee afdelings 
of groot hoofde—een is die 

107 1 a gs Melgisédekse 
Priesterskap.

  b gs Aäroniese 
Priesterskap.

 2 a jsv Gén. 14:25–40 
(Bylae);  
L&V 84:14.  
gs Melgisédek.

 3 a Alma 13:3–19;  
L&V 76:57.

 4 a gs Eerbied.
 5 a L&V 84:29; 107:14.

AFDELING 107
Openbaring oor die priesterskap, gegee deur Joseph Smith die Profeet, 
te Kirtland, Ohio, ongeveer April 1835. Alhoewel hierdie afdeling 
in 1835 opgeteken is, bevestig die historiese verslae dat meeste van 
verse 60 tot 100 ’n openbaring gegee deur Joseph Smith op 11 No
vember 1831 insluit. Hierdie afdeling is geassosieer met die organi
sasie van die Kworum van die Twaalf in Februarie en Maart 1835. 
Die Profeet het dit waarskynlik gegee in die teenwoordigheid van 
diegene wat besig was om voor te berei om op hulle eerste kworum
sending te vertrek op 3 Mei 1835.

LEER EN VERBONDE 107:1–6 262



Melgisédekse Priesterskap, en 
die ander is die Aäroniese of a Le-
vitiese Priesterskap.

7 Die amp van ’n a ouderling val 
onder die priesterskap van Mel-
gisédek.

8 Die Melgisédekse Priester-
skap hou die reg van presiden-
sie, en het mag en a gesag oor al 
die ampte in die kerk in alle tyd-
perke van die wêreld, om geeste-
like dinge te bedien.

9 Die a Presidensie van die Hoë-
priesterskap, volgens die orde van 
Melgisédek, het ’n reg om in al die 
ampte van die kerk op te tree.

10 a Hoëpriesters volgens die 
orde van die Melgisédekse Pries-
terskap het ’n b reg om op te tree 
in hulle eie hoedanigheid, onder 
die leiding van die presidensie, 
in die bediening van geestelike 
dinge, en ook in die amp van ’n 
ouderling, priester (van die Levi-
tiese orde), leraar, diaken en lid.

11 ’n Ouderling het ’n reg om op 
te tree in sy plek wanneer die hoë-
priester nie teenwoordig is nie.

12 Die hoëpriester en ouderling 
moet geestelike dinge bedien, 
ooreenkomstig die verbonde en 
gebooie van die kerk; en hulle het 
’n reg om op te tree in al hierdie 
ampte van die kerk wanneer daar 
nie hoër gesagsdraers teenwoor-
dig is nie.

13 Die tweede priesterskap 
word die a Priesterskap van Aäron 
genoem, omdat dit toegeken is 
aan b Aäron en sy saad, deur al 
hulle geslagte heen.

14 Waarom dit die mindere 
priesterskap genoem word, is 
omdat dit ’n a aanhangsel is van 
die grotere, of die Melgisédekse 
Priesterskap, en het die mag om 
uiterlike ordinansies te bedien.

15 Die a bisdom is die presiden-
sie van hierdie priesterskap, en 
hou die sleutels of gesag daarvan.

16 Geen man het ’n wetlike reg 
tot hierdie amp, om die sleutels 
van hierdie priesterskap te hou, 
tensy hy ’n a letterlike afstamme-
ling van Aäron is nie.

17 Maar omdat ’n hoëpriester 
van die Melgisédekse Priester-
skap gesag het om op te tree in al 
die mindere ampte, mag hy op-
tree in die amp van biskop wan-
neer geen letterlike afstammeling 
van Aäron gevind kan word nie, 
op voorwaarde dat hy geroep en 
afgesonder en a geordineer word 
tot hierdie mag deur die hande 
van die b Presidensie van die Mel-
gisédekse Priesterskap.

18 Die mag en gesag van die 
hoër, of Melgisédekse Priester-
skap, is om die a sleutels te hou 
van al die geestelike seëninge van 
die kerk—

 6 a Deut. 10:8–9.
 7 a gs Ouderling.
 8 a gs Gesag.
 9 a L&V 81:2; 107:22, 

65–67, 91–92.
 10 a gs Hoëpriester.
  b L&V 121:34–37.

 13 a gs Aäroniese 
Priesterskap.

  b gs Aäron, Broer 
van Moses.

 14 a L&V 20:52; 107:5.
 15 a gs Biskop.
 16 a L&V 68:14–21; 

107:68–76.
 17 a gs Ordineer, 

Ordinering.
  b L&V 68:15.
 18 a gs Sleutels van die 

Priesterskap.
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19 Om die voorreg te hê om die 
a verborgenhede van die konink-
ryk van die hemel te ontvang, om 
die hemele aan hulle geopen te 
hê, om gemeenskap te hê met die 
b algemene samekoms en kerk van 
die Eersgeborene, en om die ge-
meenskap en teenwoordigheid 
van God die Vader, en Jesus die 
c Middelaar van die nuwe ver-
bond te geniet.

20 Die mag en gesag van die 
mindere, of Aäroniese Priester-
skap, is om die a sleutels te hou 
van die bediening van engele, en 
die bediening van uiterlike b ordi-
nansies, die letter van die evan-
gelie, die c doop van bekering vir 
die d vergifnis van sondes, ooreen-
komstig die verbonde en gebooie.

21 Noodsaaklikerwys is daar 
presidente, of presiderende amp-
tenare wat spruit uit, of aangestel 
deur of vanuit diegene wat geor-
dineer is tot die onderskeie ampte 
in hierdie twee priesterskappe.

22 Vanuit die a Melgisédekse 
Priesterskap, vorm drie b Preside-
rende Hoëpriesters, gekies deur 
die liggaam, aangestel en geordi-
neer tot daardie amp, en c onder-
steun deur die vertroue, geloof, 
en gebed van die kerk, ’n kworum 
van die Presidensie van die Kerk.

23 Die a twaalf reisende raads-
lede word geroep om die Twaalf 

b Apostels te wees, of spesiale ge-
tuies van die Naam van Christus 
in die ganse wêreld—en verskil 
dus van ander ampsdraers in die 
kerk in die pligte van hulle roe-
ping.

24 En hulle vorm ’n kworum, ge-
lyk in gesag en mag aan die drie 
presidente voorheen genoem.

25 Die a Sewentig word ook ge-
roep om die evangelie te predik, 
en om spesiale getuies te wees 
vir die nie-Jode en in die ganse 
wêreld—en verskil dus van an-
der ampsdraers in die kerk in die 
pligte van hulle roeping.

26 En hulle vorm ’n kworum, 
gelyk in gesag aan dié van die 
Twaalf spesiale getuies of Apos-
tels bo genoem.

27 En elke besluit geneem deur 
enige van hierdie kworums moet 
geskied deur die eenparige stem 
daarvan; dit is, elke lid in elke 
kworum moet saamstem met die 
besluit daarvan, om hulle besluite 
dieselfde krag en geldigheid te 
gee die een met die ander—

28 ’n Meerderheid mag ’n 
kworum vorm wanneer omstan-
dighede dit andersins onmoontlik 
maak—

29 Tensy dit die geval is, is hul 
besluite nie geregtig op dieselfde 
seëninge wat die besluite van ’n 
kworum van drie presidente in 

 19 a Alma 12:9–11;  
L&V 63:23; 84:19–22.  
gs Verborgenhede 
van God.

  b Hebr. 12:22–24.
  c gs Middelaar.
 20 a L&V 13; 84:26–27.

  b gs Ordinansies.
  c gs Doop.
  d gs Vergifnis 

van Sondes.
 22 a gs Melgisédekse 

Priesterskap.
  b L&V 90:3, 6; 107:9, 

65–67, 78–84, 91–92.
  c gs Onderskraging 

van Kerkleiers.
 23 a L&V 107:33–35.
  b gs Apostel.
 25 a gs Sewentig.
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antieke tye was nie, wat geordi-
neer is volgens die orde van Mel-
gisédek, en regverdige en heilige 
manne was.

30 Die besluite van hierdie 
kworums, of enigeen van hulle, 
moet geneem word in alle a regver-
digheid, in heiligheid, en nederig-
heid van hart, sagmoedigheid, en 
lankmoedigheid, en in geloof, en 
b deug, en kennis, selfbeheersing, 
geduld, goddelikheid, broeder-
liefde en naasteliefde;

31 Want die belofte is, indien 
hierdie dinge oorvloedig in hulle 
is, sal hulle nie a onvrugbaar wees 
in die kennis van die Here nie.

32 En in geval enige besluit van 
hierdie kworums in ongeregtig-
heid gemaak word, mag dit voor 
’n algemene samekoms van die 
onderskeie kworums gebring 
word, wat die geestelike gesags-
draers van die kerk uitmaak; an-
dersins kan daar geen appèl wees 
teen hul besluit nie.

33 Die Twaalf is ’n Reisende Pre-
siderende Hoëraad, om op te tree 
in die Naam van die Here, onder 
die leiding van die Presidensie 
van die Kerk, ooreenkomstig die 
instelling van die hemel; en be-
stuur al die sake daarvan in alle 
nasies, eerstens vir die a nie-Jode 
en tweedens vir die Jode.

34 Die Sewentig moet in die 
Naam van die Here optree, on-
der die leiding van die a Twaalf of 

die reisende hoëraad, om die kerk 
op te bou en die sake daarvan te 
beheer in alle nasies, eers vir die 
nie-Jode en dan vir die Jode—

35 Die Twaalf word uitgestuur, 
en hou die sleutels, om die deur te 
open deur die verkondiging van 
die evangelie van Jesus Christus, 
en eerste vir die nie-Jode en dan 
aan die Jode.

36 Die staande a hoërade, in die 
penne van Sion, vorm ’n kworum 
gelyk in gesag in die sake van die 
kerk, in al hul besluite, aan die 
kworum van die presidensie, of 
aan die reisende hoëraad.

37 Die hoëraad in Sion vorm 
’n kworum gelyk in gesag in die 
sake van die kerk, in al hul be-
sluite, aan die rade van die Twaalf 
in die penne van Sion.

38 Dit is die plig van die rei-
sende hoëraad om ’n beroep te 
doen op die a Sewentig, wanneer 
hulle hulp nodig het, om die on-
derskeie versoeke te vervul om 
die evangelie te predik en te be-
dien, in plaas van enige ander.

39 Dit is die plig van die Twaalf, 
in alle groot takke van die kerk, 
om a evangeliese bedienaars te 
ordineer, soos hulle deur open-
baring aan hulle aangedui sal 
word—

40 Die orde van hierdie priester-
skap is gevestig om oorhandig te 
word van vader tot seun, en be-
hoort regtens aan die letterlike 

 30 a L&V 121:36.  
gs Regverdigheid, 
Regverdig.

  b L&V 121:41.  
gs Deugsaamheid.

 31 a 2 Petr. 1:5–8.
 33 a 1 Ne. 13:42;  

3 Ne. 16:4–13;  
L&V 90:8–9.

 34 a L&V 112:21.

 36 a gs Hoëraad.
 38 a gs Sewentig.
 39 a gs Evangelis;  

Patriarg, Patriargaal.
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afstammelinge van die gekose 
saad, aan wie die beloftes ge-
maak is.

41 Hierdie orde is ingestel in die 
dae van a Adam, en is deur b af-
stamming op die volgende wyse 
oorgedra:

42 Van Adam tot a Set, wat geor-
dineer is deur Adam op die ouder-
dom van nege en sestig jaar, en is 
drie jaar voor sy (Adam se) dood 
geseën, en die belofte van God 
ontvang het deur sy vader, dat 
sy nageslag deur die Here gekies 
sou word, en dat hulle bewaar sou 
word tot die einde van die aarde;

43 Want hy (Set) was ’n a vol-
maakte man, en sy b gelykenis 
was die presiese gelykenis van 
sy vader, in soverre dat hy soos 
sy vader gelyk het in alle dinge, 
en kon slegs van hom onderskei 
word vanweë sy ouderdom.

44 Enos is geordineer op die ou-
derdom van eenhonderd vier en 
dertig jaar en vier maande, deur 
die hand van Adam.

45 God het Kenan in die wil-
dernis geroep in die veertigste 
jaar van sy ouderdom; en hy het 
Adam ontmoet op reis na die plek 
Sjedolamak. Hy was agt en se-
wentig jaar oud toe hy sy ordi-
nering ontvang het.

46 Mahalálel was vierhonderd 
ses en negentig jaar en sewe dae 
oud toe hy geordineer is deur die 

hand van Adam, wat hom ook ge-
seën het.

47 Jered was tweehonderd jaar 
oud toe hy onder die hand van 
Adam geordineer is, wat hom ook 
geseën het.

48 a Henog was vyf en twintig 
jaar oud toe hy onder die hand 
van Adam geordineer is; en hy 
was vyf en sestig en Adam het 
hom geseën.

49 En hy het die Here gesien, en 
met Hom gewandel, en hy was 
voortdurend voor sy aangesig; 
en hy het driehonderd vyf en ses-
tig jaar met God a gewandel, wat 
hom vierhonderd en dertig jaar 
oud gemaak het toe hy b getrans-
formeer is.

50 a Metúsalag was een honderd 
jaar oud toe hy onder die hand 
van Adam geordineer is.

51 Lameg was twee en dertig 
jaar oud toe hy onder die hand 
van Set geordineer is.

52 a Noag was tien jaar oud toe 
hy onder die hand van Metúsalag 
geordineer is.

53 Drie jaar voor die dood van 
Adam, het hy Set, Enos, Kenan, 
Mahalálel, Jered, Henog en Metú-
salag byeengeroep, wat almal 
a hoë priesters was, met die res van 
sy nageslag wat regverdig was, 
na die vallei van b Adam-ondi-
Ahman, en het daar oor hulle sy 
laaste seëning uitgespreek.

 41 a gs Adam.
  b Gén. 5;  

L&V 84:6–16;  
Moses 6:10–25.

 42 a gs Set.
 43 a gs Volmaak.

  b Gén. 5:3.
 48 a gs Henog.
 49 a Gén. 5:22;  

Hebr. 11:5; Moses 7:69.
  b gs Getransfigureerde 

Wesens.

 50 a gs Metúsalag.
 52 a gs Noag, Bybelse 

Patriarg.
 53 a gs Hoëpriester.
  b L&V 78:15; 116.  

gs Adam-ondi-Ahman.
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54 En die Here het aan hulle ver-
skyn, en hulle het opgestaan en 
a Adam geseën, en hom b Mígael, 
die prins, die aartsengel, genoem.

55 En die Here het vertroosting 
aan Adam gegee, en vir hom gesê: 
Ek het jou aangestel om aan die 
hoof te wees; ’n skare van nasies 
sal uit jou voortkom, en jy is ’n 
a prins oor hulle vir ewig.

56 En Adam het in die midde 
van die samekoms opgestaan; 
en, nieteenstaande hy geboë was 
vanweë ouderdom, vervul met 
die Heilige Gees, het hy a voor-
spel wat ook al met sy nageslag 
sou gebeur tot die laaste geslag.

57 Hierdie dinge is alles in die 
boek van Henog geskryf, en sal 
op die regte tyd van getuig word.

58 Dit is die plig van die a Twaalf, 
ook, om al die ander ampsdra-
ers van die kerk te b ordineer en 
te organiseer, ooreenkomstig die 
openbaring wat sê:

59 Aan die kerk van Christus in 
die land Sion, bykomend tot die 
kerklike a wette betreffende kerk-
like sake—

60 Voorwaar, Ek sê vir julle, sê 
die Here van die Leërskare, daar 
moet noodwendig a presiderende 
ouderlinge wees om te presideer 
oor diegene wat die amp van ’n 
ouderling beklee;

61 En ook a priesters om te 

presideer oor diegene wat die 
amp van ’n priester beklee;

62 En ook leraars om te a presi-
deer oor diegene wat die amp van 
’n leraar beklee; op gelyke wyse, 
en ook die diakens—

63 Daarom, van diaken tot le-
raar, en van leraar tot priester, en 
van priester tot ouderling, on-
derskeidelik soos hulle aangestel 
word, ooreenkomstig die ver-
bonde en gebooie van die kerk.

64 Dan kom die Hoëpriesterskap, 
wat die grootste van almal is.

65 Daarom, dit moet noodwen-
dig so wees dat iemand van die 
Hoëpriesterskap aangestel moet 
word om te presideer oor die 
priesterskap, en hy sal die Presi-
dent van die Hoëpriesterskap van 
die Kerk genoem word;

66 Of, met ander woorde, die 
a Presiderende Hoëpriester oor die 
Hoëpriesterskap van die Kerk.

67 Van hom kom die bediening 
van ordinansies en seëninge aan 
die kerk, deur die a oplegging van 
hande.

68 Daarom, die amp van ’n bis-
kop is nie daaraan gelyk nie, want 
die amp van ’n a biskop is om alle 
stoflike dinge te bestuur;

69 Nietemin, ’n biskop moet ge-
kies word vanuit die a Hoëpries-
terskap, tensy hy ’n b letterlike 
afstammeling van Aäron is;

 54 a L&V 128:21.  
gs Adam.

  b gs Mígael.
 55 a L&V 78:16.
 56 a Moses 5:10.
 58 a gs Apostel.
  b gs Ordineer, 

Ordinering.
 59 a L&V 43:2–9.
 60 a L&V 107:89–90.
 61 a L&V 107:87.
 62 a L&V 107:85–86.
 66 a L&V 107:9, 91–92.  

gs President.

 67 a gs Hande, 
Oplegging van.

 68 a gs Biskop.
 69 a gs Melgisédekse 

Priesterskap.
  b L&V 68:14–24; 

84:18; 107:13–17.
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70 Want tensy hy ’n letterlike af-
stammeling van Aäron is, kan hy 
nie die sleutels hou van daardie 
priesterskap nie.

71 Nietemin, ’n hoëpriester, dit 
is, volgens die orde van Melgisé-
dek, mag afgesonder word vir die 
bestuur van stoflike dinge, met ’n 
kennis van hulle deur die Gees 
van waarheid;

72 En ook om ’n a regter in Is-
rael te wees, om die sake van die 
kerk te behartig, om in oordeel te 
sit oor oortreders volgens getuie-
nis wat voor hom gelê word vol-
gens die wette, met die hulp van 
sy raadgewers, wat hy gekies het 
of sal kies onder die ouderlinge 
van die kerk.

73 Dit is die plig van ’n biskop 
wat nie ’n letterlike afstammeling 
van Aäron is nie, maar geordineer 
is tot die Hoëpriesterskap volgens 
die orde van Melgisédek.

74 So sal hy ’n regter wees, 
naamlik ’n algemene regter onder 
die inwoners van Sion, of in ’n pen 
van Sion, of in enige tak van die 
kerk waar hy afgesonder sal word 
tot die bediening, tot die grense 
van Sion vergroot word en dit no-
dig word om ander biskoppe of 
regters in Sion of elders te hê.

75 En in soverre ander biskoppe 
aangestel word, sal hulle optree 
in dieselfde amp.

76 Maar ’n letterlike afstam-
meling van Aäron het ’n wetlike 
reg tot die presidensie van hier-
die priesterskap, tot die a sleutels 

van hierdie bediening, om onaf-
hanklik in die amp van biskop 
op te tree, sonder raadgewers, 
behalwe in ’n saak waar ’n Pre-
sident van die Hoëpriesterskap, 
volgens die orde van Melgisédek, 
verhoor word, om te sit as ’n reg-
ter in Israel.

77 En die beslissing van enige 
van hierdie rade, ooreenkomstig 
die gebod wat sê:

78 En verder, voorwaar, Ek sê 
vir julle die belangrikste sake van 
die kerk, en die a moeilikste sake 
in die kerk, in soverre daar nie 
tevredenheid is oor die beslissing 
van die biskop of regters nie, sal 
oorhandig word en opgedra word 
aan die raad van die kerk, voor 
die b Presidensie van die Hoë-
priesterskap.

79 En die Presidensie van die 
raad van die Hoëpriesterskap sal 
die mag hê om ander hoëpries-
ters te roep, naamlik twaalf, om as 
raadgewers te help; en dus sal die 
Presidensie van die Hoëpriester-
skap en sy raadgewers die mag hê 
om te beslis oor getuienis ooreen-
komstig die wette van die kerk.

80 En na hierdie beslissing sal 
dit nie meer in herinnering ge-
bring word voor die Here nie; 
want dit is die hoogste raad van 
die kerk van God, en ’n finale be-
slissing oor twispunte in geeste-
like sake.

81 Daar is geen persoon wat aan 
die kerk behoort wat vrygestel is 
van hierdie raad van die kerk nie.

 72 a L&V 58:17–18.
 76 a gs Sleutels van die 

Priesterskap.
 78 a L&V 102:13, 28.

  b L&V 68:22.
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82 En in soverre die President 
van die Hoëpriesterskap sal oor-
tree, sal hy in herinnering gebring 
word voor die algemene raad van 
die kerk, wat bygestaan sal word 
deur twaalf raadgewers van die 
Hoëpriesterskap;

83 En hulle beslissing oor sy 
hoof sal ’n einde van twispunte 
betreffende hom wees.

84 Dus, niemand sal vrygestel 
wees van die a geregtigheid en 
die wette van God nie, sodat alle 
dinge in orde en erns mag ge-
skied, ooreenkomstig waarheid 
en geregtigheid.

85 En weer, voorwaar Ek sê 
vir julle, die plig van ’n presi-
dent oor die amp van ’n a diaken 
is om te presideer oor twaalf di-
akens, om in raadsvergadering 
te sit met hulle, en om hulle hul 
plig te b leer, en mekaar op te bou, 
soos dit gegee is ooreenkomstig 
die verbonde.

86 En ook die plig van die pre-
sident oor die amp van die a le-
raars is om te presideer oor vier 
en twintig van die leraars, en om 
in raadsvergadering te sit met 
hulle, en om hulle die pligte te 
leer van hulle amp, soos gegee is 
in die verbonde.

87 En ook die plig van die pre-
sident oor die Priesterskap van 
Aäron is om te presideer oor agt 

en veertig a priesters, en om in 
raadsvergadering te sit met hulle, 
en om hulle die pligte te leer van 
hulle amp, soos gegee is in die 
verbonde—

88 Hierdie president moet ’n 
a biskop wees; want dit is een 
van die pligte van hierdie pries-
terskap.

89 En verder, die plig van die 
president oor die amp van a ou-
derlinge is om te presideer oor ses 
en negentig ouderlinge, en om in 
raadsvergadering te sit met hulle, 
en om hulle te leer volgens die 
verbonde.

90 Hierdie presidensie is afson-
derlik van dié van die sewentig, 
en is bedoel vir diegene wat nie 
na die hele wêreld a reis nie.

91 En verder, die plig van die 
President van die amp van die 
Hoëpriesterskap is om te a presi-
deer oor die hele kerk, en om soos 
b Moses te wees.

92 Kyk, hier is wysheid; ja, om 
’n a siener, ’n b openbaarder, ’n ver-
taler, en ’n c profeet te wees, en al 
die d gawes van God te hê wat Hy 
aan die hoof van die kerk skenk.

93 En dit is ooreenkomstig die 
visioen wat die orde van die a Se-
wentig toon, dat hulle sewe pre-
sidente moet hê om oor hulle te 
presideer, gekies uit die groep 
van die sewentig;

 84 a gs Geregtigheid.
 85 a gs Diaken.
  b L&V 38:23; 88:77–

79, 118.
 86 a L&V 20:53–60.  

gs Leraar, Aäroniese 
Priesterskap.

 87 a gs Priester, Aäroniese 

Priesterskap.
 88 a gs Biskop.
 89 a gs Ouderling.
 90 a L&V 124:137.
 91 a L&V 107:9, 65–67.
  b L&V 28:2; 103:16–21.
 92 a Mosia 8:13–18.  

gs Siener.

  b gs Openbaring.
  c L&V 21:1.  

gs Profeet.
  d gs Gawes van 

die Gees.
 93 a L&V 107:38.  

gs Sewentig.
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1–3, Lyman Sherman vergewe van 
sy sondes; 4–5, Hy sal gereken word 
met die leidingewende ouderlinge 
van die Kerk; 6–8, Hy word geroep 
om die evangelie te predik en sy 
broers te versterk.

Voorwaar so sê die Here, aan 
jou, my dienskneg Lyman: Jou 
sondes is jou vergewe, omdat jy 
my stem gehoorsaam het om van-
oggend op te kom hierheen om 

raad te ontvang van hom wat Ek 
aangestel het.

2 Daarom, laat jou siel a rus aan-
gaande jou geestelike stand, en 
moenie meer my stem teenstaan 
nie.

3 En staan op en wees voortaan 
meer versigtig in die nakoming 
van jou geloftes, wat jy gemaak 
het en maak, en jy sal geseën word 
met uitermate groot seëninge.

4 Wag geduldig tot die a plegtige 
 97 a L&V 124:138–139.
 99 a gs Plig.
  b gs Ywer.

 100 a L&V 58:26–29.  
gs Lui, Luiheid.

  b gs Waardig, 

   Waardigheid.
108 2 a gs Rus.
 4 a L&V 109:6–10.

AFDELING 108
Openbaring gegee deur Joseph Smith die Profeet, te Kirtland, Ohio, 
26 Desember 1835. Hierdie gedeelte is ontvang op versoek van Ly
man Sherman wat vroeër as ’n sewentig geordineer is en wat na die 
Profeet gekom het met ’n versoek om ’n openbaring om sy plig be
kend te maak.

94 En die sewende president 
van hierdie presidente moet pre-
sideer oor die ses.

95 En hierdie sewe presidente 
moet ander sewentig kies buiten 
die eerste sewentig aan wie hulle 
behoort, en moet oor hulle pre-
sideer;

96 En ook ander sewentig, tot 
sewe maal sewentig, indien die 
arbeid in die wingerd dit nood-
wendig vereis.

97 En hierdie sewentig moet 
a reisende dienaars wees, eers aan 
die nie-Jode en ook aan die Jode.

98 Ander ampsdraers van die 
kerk wat nie behoort aan die 

Twaalf, nóg aan die Sewentig, het 
nie die verantwoordelikheid om 
onder die nasies te reis nie, maar 
moet reis soos hulle omstandig-
hede sal toelaat, nieteenstaande 
hulle hoë en verantwoordelike 
ampte in die kerk mag beklee.

99 Daarom, nou laat elkeen sy 
a plig leer, en om in die amp waar-
in hy aangestel is, in alle b ywerig-
heid op te tree.

100 Hy wat a laks is sal nie b waar-
dig geag word om te staan nie, en 
hy wat nie sy plig leer nie en hom-
self nie as goedgekeur bewys nie, 
sal nie waardig geag word om te 
staan nie. Dit is so. Amen.
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samekoms van my diensknegte 
byeengeroep word, dan sal jy ont-
hou word met die eerste van my 
ouderlinge, en reg deur ordine-
ring ontvang saam met die res 
van my ouderlinge wat Ek ge-
kies het.

5 Kyk, dit is die a belofte van die 
Vader aan jou indien jy getrou 
volhard.

6 En dit sal op jou vervul word 

op daardie dag dat jy die reg sal 
hê om my evangelie te a predik 
waarheen Ek jou ook al sal stuur, 
vanaf daardie tyd.

7 Daarom, a versterk jou broers 
in al jou gesprekke, in al jou ge-
bede, in al jou vermanings, en in 
al jou dade.

8 En kyk en sien, Ek is met jou 
om jou te seën en a verlos vir ewig. 
Amen.

 5 a L&V 82:10.
 6 a gs Sendingwerk.
 7 a Lk. 22:31–32.
 8 a 2 Ne. 9:19.
109 1 a Alma 37:37; 

   L&V 46:32.  
gs Dank, Dankbaar, 
Danksegging.

  b Dan. 9:4.  
gs Verbond.

 2 a L&V 88:119.
 4 a 1 Kon. 9:3.  

gs Tempel, Huis 
van die Here.

AFDELING 109
Gebed gedoen tydens die toewyding van die tempel te Kirtland, Ohio, 
27 Maart 1836. Volgens die Profeet se geskrewe verklaring is hier
die gebed aan hom gegee deur openbaring.
1–5, Die Kirtland Tempel is gebou as 
’n plek vir die Seun van die Mens om 
te besoek; 6–21, Dit moet ’n huis van 
gebed, vas, geloof, geleerdheid, heer
likheid, en orde wees, en ’n huis van 
God; 22–33, Mag die onbekeerdes 
wat die Here se volk teenstaan, ver
war word; 34–42, Mag die Heiliges 
in mag uitgaan om die regverdiges 
na Sion te versamel; 43–53, Mag die 
Heiliges verlos word van die vrees
like dinge wat uitgestort sal word 
op die bose in die laaste dae; 54–58, 
Mag nasies en volke en kerke voor
berei word vir die evangelie; 59–67, 
Mag die Jode, die Lamaniete, en die 
hele Israel verlos word; 68–80, Mag 
die Heiliges gekroon word met heer
likheid en eer en ewige heil verkry.

a Dank sy aan u Naam, o Here 
God van Israel, wat die b ver-
bond nakom en barmhartigheid 
toon aan u diensknegte wat op-
reg voor U wandel, met hul hele 
harte—

2 U wat u diensknegte gebied 
het om ’n huis te a bou vir u Naam 
in hierdie plek [Kirtland].

3 En nou sien U, o Here, dat u 
diensknegte opgetree het ooreen-
komstig u gebod.

4 En nou vra ons U, Heilige 
Vader, in die naam van Jesus 
 Christus, die Seun van u boe-
sem, in wie se Naam alleen heil 
bedien kan word aan die kinders 
van mense, ons vra U, o Here, 
om hierdie a huis te aanvaar, die 
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b werkmanskap van die hande van 
ons, u diensknegte, wat U ons ge-
bied het om te bou.

5 Want U weet dat ons hierdie 
werk gedoen het onder groot be-
proewing; en in ons armoede het 
ons van ons besittings gegee om 
’n a huis te bou tot u Naam, so-
dat die Seun van die Mens ’n plek 
mag hê om homself aan sy volk 
te openbaar.

6 En soos U gesê het in ’n a open-
baring, gegee aan ons, en ons U 
vriende genoem het, en sê—Roep 
julle plegtige samekoms byeen, 
soos Ek julle gebied het;

7 En aangesien nie almal geloof 
het nie, soek julle ywerig en on-
derrig mekaar die woorde van 
wysheid; ja, soek julle uit die be-
ste boeke woorde van wysheid; 
soek geleerdheid en wel deur stu-
die en ook deur geloof;

8 Organiseer julleself; berei elke 
noodsaaklike ding; en vestig ’n 
huis, naamlik ’n huis van gebed, 
’n huis van vas, ’n huis van ge-
loof, ’n huis van geleerdheid, ’n 
huis van heerlikheid, ’n huis van 
orde, ’n huis van God;

9 Sodat julle ingange in die 
Naam van die Here mag wees; 
dat julle uitgange in die Naam 
van die Here mag wees; sodat al 
julle begroetinge in die Naam van 
die Here mag wees, met hande 
omhoog gelig na die Allerhoog-
ste—

10 En nou, Heilige Vader, ons 
vra U om ons by te staan, u volk, 

met u genade, wanneer ons pleg-
tige samekoms byeengeroep 
word, sodat dit gedoen mag word 
tot u eer en vir u goddelike aan-
vaarding;

11 En op ’n wyse dat ons waar-
dig bevind mag word, in u oë, 
om ’n vervulling te verkry van 
die a beloftes wat U aan ons ge-
maak het, u volk, in die openba-
rings aan ons gegee;

12 Sodat u a heerlikheid op u 
volk mag neerdaal en rus, en op 
hierdie, u huis, wat ons nou aan 
U toewy, sodat dit geheilig en 
toegewy mag word om heilig te 
wees, en dat u heilige teenwoor-
digheid voortdurend in hierdie 
huis mag wees;

13 En sodat al die mense wat 
die drumpel van die Here se huis 
binnegaan u mag kan voel, en ge-
dwing voel om te erken dat U dit 
geheilig het, en dat dit u huis is, 
’n plek van u heiligheid.

14 En wil U gee, Heilige Vader, 
dat al diegene wat in hierdie huis 
sal aanbid, woorde van wysheid 
geleer mag word uit die beste 
boeke, en dat hulle geleerdheid 
mag soek en wel deur studie, en 
ook deur geloof, soos U gesê het;

15 En dat hulle in U mag groot-
word, en ’n volheid van die 
Heilige Gees mag ontvang, en ge-
organiseer word volgens u wette, 
en gereed wees om elke nood-
saaklike ding te verkry.

16 En dat hierdie huis ’n huis 
van gebed, ’n huis van vas, ’n huis 

 4 b 2 Ne. 5:16.
 5 a L&V 124:27–28.

 6 a L&V 88:117–120.
 11 a L&V 38:32; 

105:11–12, 18, 33.
 12 a gs Heerlikheid.
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van geloof, ’n huis van geleerd-
heid, ’n huis van heerlikheid, ’n 
huis van orde, ’n huis van God 
mag wees, en wel u huis;

17 Sodat al die ingange van u 
volk, in hierdie huis, in die Naam 
van die Here mag wees;

18 En dat hulle uitgange van 
hierdie huis in die Naam van die 
Here mag wees;

19 En dat al hulle begroetinge in 
die Naam van die Here mag wees, 
met heilige hande omhoog gelig 
na die Allerhoogste;

20 En dat geen a onrein ding toe-
gelaat sal word om in u huis te 
kom om dit te besoedel nie;

21 En wanneer u volk oortree, 
enigeen van hulle, mag hulle 
spoediglik bekeer en terugkeer 
na U, en guns vind in u oë, en 
herstel word tot die seëninge wat 
U geordineer het om uitgestort te 
word op diegene wat U sal a eer-
biedig in u huis.

22 En ons vra U, Heilige Vader, 
dat u diensknegte vanaf hierdie 
huis mag uitgaan, bewapen met u 
mag, en dat u Naam op hulle mag 
wees, en u heerlikheid rondom 
hulle wees, en u a engele opdrag 
hê aangaande hulle;

23 En vanaf hierdie plek mag 
hulle uitermate groot en won-
derlike tydings dra, in waarheid, 
tot die a eindes van die aarde, dat 
hulle mag weet dat dit u werk is, 
en dat U u hand uitgestrek het, 

om dít te vervul wat U gespreek 
het by monde van die profete, 
aangaande die laaste dae.

24 Ons vra U, Heilige Vader, om 
die volk te vestig wat sal aanbid, 
en eerbaar ’n naam en posisie in 
hierdie u huis te behou, tot alle 
geslagte en vir ewigheid;

25 Dat geen wapen wat teen 
hulle a gevorm word, sal slaag nie; 
dat hy wat ’n b kuil grawe vir hulle 
self daarin sal val;

26 Sodat geen sameswering 
van boosheid mag sal hê om op 
te staan en u volk te a oorwin op 
wie u b Naam geplaas sal word in 
hierdie huis nie.

27 En indien enige volk sal op-
staan teen hierdie volk, dat u 
toorn teen hulle sal ontvlam;

28 En as hulle hierdie volk sal 
slaan, sal U hulle slaan; U sal veg 
vir u volk soos U gedoen het in 
die tye van oorlog, sodat hulle be-
vry mag word van die hande van 
al hulle vyande.

29 Ons vra U, Heilige Vader, om 
al diegene wat leuenagtige berigte 
oor u diensknegte oral oor die wê-
reld versprei het, te verneder, en 
te verbaas, en om skande en ver-
warring te bring, indien hulle nie 
bekeer wanneer die ewigdurende 
evangelie in hulle ore verkondig 
sal word nie;

30 En dat al hulle werke tot niet 
gemaak mag word, en weggevee 
word deur die a hael, en deur die 

 20 a L&V 94:8–9;  
97:15–17.

 21 a gs Eerbied.
 22 a gs Engele.
 23 a L&V 1:2.

 25 a Jes. 54:17.
  b Spr. 26:27;  

1 Ne. 14:3; 22:14.
 26 a L&V 98:22.
  b 1 Kon. 8:29.

 30 a Jes. 28:17;  
Mosia 12:6;  
L&V 29:16.
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oordele wat U oor hulle sal stuur 
in u toorn, sodat daar ’n einde 
mag wees aan b leuens en laste-
rings teen u volk.

31 Want U weet, o Here, dat u 
diensknegte onskuldig voor U 
was om getuienis te lewer van 
u Naam, waarvoor hulle hierdie 
dinge gely het.

32 Daarom pleit ons voor U vir 
’n volle en algehele bevryding 
van onder hierdie a juk;

33 Breek dit af, o Here, breek dit 
af vanaf die nekke van u diens-
knegte, deur u mag, sodat ons 
mag opstaan te midde van hier-
die geslag en u werk doen.

34 O Jehova, wees barmhartig 
teenoor hierdie volk, en omdat 
alle mense a sondig, vergewe die 
oortredings van u volk, en laat 
hulle vir ewig uitgewis word.

35 Laat die a salwing van u die-
naars op hulle verseël word met 
mag van omhoog.

36 Laat dit vervul word op die-
gene, soos op diegene op die dag 
van Pinkster; laat die gawe van 
a tonge uitgestort word op u volk, 
naamlik b gesplete tonge soos van 
vuur, en die uitlegging daarvan.

37 En laat u huis gevul word, 
soos met ’n geweldige sterk wind, 
met u a heerlikheid.

38 Plaas op u diensknegte die 
a getuienis van die verbond, so-
dat wanneer hulle uitgaan en u 
woord verkondig, hulle die wet 

mag b verseël, en die harte van 
u heiliges voorberei vir al daar-
die oordele wat U binnekort sal 
stuur, in u toorn, op die inwoners 
van die c aarde, vanweë hulle oor-
tredings, sodat u volk nie mag 
moedeloos word op die dag van 
moeilikheid nie.

39 En welke stad u diensknegte 
sal binnegaan, en die mense van 
daardie stad ontvang hulle ge-
tuienis, laat u vrede en u heil op 
daardie stad wees; sodat hulle uit 
daardie stad die regverdiges mag 
versamel, sodat hulle mag uitkom 
na a Sion, of na haar penne, die 
plekke van U aanwysing, met lie-
dere van ewigdurende vreugde;

40 En tot dit volbring is, laat nie 
u oordele op daardie stad val nie.

41 En welke stad u diensknegte 
sal binnegaan, en die mense van 
daardie stad neem nie die getuie-
nis van u diensknegte aan nie, en 
u diensknegte waarsku hulle om 
hulself te red van hierdie ver-
draaide geslag, laat dit op daar-
die stad wees volgens dit wat U 
gespreek het by monde van u pro-
fete.

42 Maar verlos U, o Jehova, ons 
smeek U, u diensknegte uit hulle 
hande, en reinig hulle van hulle 
bloed.

43 O Here, ons skep nie behae 
in die vernietiging van ons me-
demense nie; hulle a siele is kos-
baar voor U;

 30 b 3 Ne. 21:19–21.
 32 a gs Juk.
 34 a Rom. 3:23; 5:12.  

gs Sonde.
 35 a gs Salf.

 36 a gs Tale, Gawe van.
  b Hand. 2:1–3.
 37 a L&V 84:5; 109:12.  

gs Heerlikheid.
 38 a gs Getuienis.

  b Jes. 8:16; L&V 1:8.
  c gs Aarde—Reiniging 

van die aarde.
 39 a Jes. 35:10.
 43 a gs Siel.
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44 Maar u woord moet vervul 
word. Help u diensknegte om te 
sê, met u a genade wat hulle by-
staan: U wil geskied, o Here, en 
nie ons s’n nie.

45 Ons weet dat U verskriklike 
dinge gespreek het by monde van 
u profete aangaande die bose in 
die a laaste dae—dat U u oordele 
sal uitstort, sonder maat.

46 Daarom, o Here, verlos u 
volk van die rampspoed van die 
bose; stel u diensknegte in staat 
om die wet te verseël, en die ge-
tuienis toe te bind, sodat hulle 
voorbereid mag wees op die dag 
van verbranding.

47 Ons vra U, Heilige Vader, om 
diegene te onthou wat verdryf is 
deur die inwoners van Jackson-
distrik, Missouri, van die lande 
van hulle erfenis, en breek af, o 
Here, hierdie juk van verdruk-
king wat op hulle geplaas is.

48 U weet, o Here, dat hulle baie 
onderdruk en verdruk is deur 
goddelose mense; en ons harte 
a loop oor van verdriet vanweë 
hulle sware laste.

49 O Here, a hoe lank sal U toe-
laat dat hierdie volk hierdie ver-
drukking ly, en die geroep van 
hulle onskuldiges opstyg in u 
ore, en hulle b bloed opkom in ge-
tuienis voor U, en nie ’n vertoon 
maak van u getuienis om hul ont-
wil nie?

50 Toon a barmhartigheid, o 

Here, teenoor die goddelose 
bende wat u volk verdryf het, so-
dat hulle mag ophou om te plun-
der, sodat hulle mag bekeer van 
hulle sondes indien bekering te 
vinde is;

51 Maar indien hulle nie wil nie, 
ontbloot u arm, o Here, en a ver-
los dit wat U aangewys het as ’n 
Sion vir u volk.

52 En as dit nie anders kan wees 
nie, sodat die saak van u volk nie 
mag faal voor U nie, mag u toorn 
ontvlam, en u verontwaardiging 
op hulle val, sodat hulle mag 
wegkwyn, beide wortel en tak, 
van onder die hemel;

53 Maar in soverre hulle sal be-
keer, is U barmhartig en goeder-
tierend, en sal u toorn wegkeer 
wanneer U kyk na die aangesig 
van u Gesalfde.

54 Toon barmhartigheid, o 
Here, teenoor al die nasies van 
die aarde, toon barmhartigheid 
teenoor al die heersers van ons 
land; mag daardie beginsels, wat 
so eervol en edelmoedig verde-
dig is, naamlik, die a Grondwet 
van ons land, deur ons vaders, 
vir ewig gevestig word.

55 Onthou die konings, die 
prinse, die adellikes, en die gro-
tes van die aarde, en alle mense, 
en die kerke, al die armes, die be-
hoeftiges, en verdruktes van die 
aarde;

56 Dat hulle harte versag mag 
 44 a gs Genade.
 45 a gs Laaste Dae.
 48 a gs Medelye.
 49 a Ps. 13:1–2.
  b gs Martelaar, 

Martelaarskap.
 50 a gs Barmhartig, 

Barmhartigheid.
 51 a L&V 100:13; 105:2.
 54 a 1 Petr. 2:13–15;  

L&V 98:5–7;  
101:77, 80.  
gs Grondwet.
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word wanneer u diensknegte sal 
uitgaan van u huis, o Jehova, om 
getuienis te lewer van u Naam; 
sodat hulle vooroordele mag wyk 
voor die a waarheid, en u volk 
guns mag vind in die oë van al-
mal;

57 Sodat al die eindes van die 
aarde mag weet dat ons, u diens-
knegte, u stem a gehoor het, en dat 
U ons gestuur het;

58 Sodat vanuit al hierdie, u 
diensknegte, die seuns van Jakob, 
die regverdiges mag versamel om 
’n heilige stad vir u Naam te bou, 
soos U hulle gebied het.

59 Ons vra U om ander a penne 
vir Sion aan te dui buiten hier-
die een wat U aangedui het, so-
dat die b versameling van u volk 
mag voortrol in groot krag en ma-
jesteit, sodat u werk c kortgeknip 
mag word in regverdigheid.

60 Nou hierdie woorde, o Here, 
het ons voor U gespreek, aan-
gaande die openbarings en ge-
booie wat U aan ons gegee het, 
wat as a nie-Jode beskou word.

61 Maar U weet dat U ’n groot 
liefde het vir die kinders van Ja-
kob, wat op die berge verstrooi 
is vir ’n lang tyd, op ’n dag van 
wolke en donkerheid.

62 Ons vra U daarom om barm-

hartig te wees teenoor die kin-
ders van Jakob, sodat a Jerusalem, 
vanaf hierdie uur, mag begin om 
verlos te word;

63 En die juk van slawerny mag 
begin om afgebreek te word van 
die huis van a Dawid;

64 En die kinders van a Juda mag 
begin om terug te keer na die 
b lande wat u aan Abraham gegee 
het, hulle vader.

65 En laat die a oorblyfsel van Ja-
kob, wat vervloek en geslaan is 
vanweë hulle oortreding, b bekeer 
word van hulle wilde en onbe-
skaafde toestand tot die volheid 
van die ewigdurende evangelie;

66 Sodat hulle hul wapens van 
bloedvergieting mag neerlê, en 
hul rebellies staak.

67 En mag die verstrooide oor-
blyfsels van a Israel, wat verdryf is 
tot die eindes van die aarde, kom 
tot ’n kennis van die waarheid, in 
die Messias glo, en verlos word 
van onderdrukking, en hulle voor 
U verbly.

68 O Here, onthou u diens-
kneg, Joseph Smith, Jr., en al sy 
verdrukkings en vervolgings—
hoe hy a verbonde gesluit het met 
b Jehova, o Magtige God van Ja-
kob—en ’n gelofte met U aange-
gaan het—en die gebooie wat U 

 56 a gs Waarheid.
 57 a L&V 20:16; 76:22–24.
 59 a Jes. 54:2.
  b gs Israel—Die 

versameling van Israel.
  c Matt. 24:22.
 60 a 1 Ne. 13:1–32; 

15:13–18.
 62 a 3 Ne. 20:29.  

gs Jerusalem.

 63 a gs Dawid.
 64 a Sag. 12:6–9;  

Mal. 3:4;  
L&V 133:13, 35.  
gs Juda.

  b Gén. 17:1–8.  
gs Beloofde Land.

 65 a 2 Ne. 30:3;  
Alma 46:23–24;  
3 Ne. 20:15–21;  

L&V 19:27.
  b 2 Ne. 30:6;  

3 Ne. 21:20–22.  
gs Bekeer, Bekering.

 67 a gs Israel—Die 
versameling van Israel.

 68 a gs Verbond.
  b gs Jehova.
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aan hom gegee het, en dat hy op-
reg gestreef het om u wil te doen.

69 Toon barmhartigheid, o Here, 
teenoor sy vrou en kinders, sodat 
hulle verhef mag word in u teen-
woordigheid, en bewaar word 
deur u versorgende hand.

70 Toon barmhartigheid teen-
oor al hulle a nabye verwante, so-
dat hulle vooroordele opgebreek 
mag word en weggevee word 
soos deur ’n vloed; sodat hulle 
bekeer en verlos mag word met 
Israel, en weet dat U God is.

71 Onthou, o Here, die presi-
dente, en wel al die presidente 
van u kerk, sodat u regterhand 
hulle mag verhef, met al hulle fa-
milies, en hulle nabye verwante, 
sodat hulle name mag voortbe-
staan en in ewigdurende herinne-
ring van geslag tot geslag gehou 
word.

72 Onthou u hele kerk, o Here, 
met al hulle families, en al hulle 
nabye verwante, met al hulle 
siekes en verdruktes, met al die 
 armes en sagmoediges van die 
aarde; sodat die a koninkryk wat 
U opgerig het sonder hande, ’n 
groot berg mag word en die hele 
aarde vul;

73 Sodat u kerk mag uitkom uit 
die wildernis van duisternis, en 
uitstraal, mooi soos die a maan, en 
helder soos die son, en verskriklik 
soos ’n leër met baniere;

74 En versier wees soos ’n bruid 
vir daardie dag wat U die hemele 
sal ontsluier, en die berge a afvloei 
vanweë u teenwoordigheid, en 
die b valleie verhoog word, die 
growwe plekke gelykgemaak 
word; sodat u heerlikheid die 
aarde mag vul;

75 Sodat wanneer die trompet 
sal klink vir die dode, ons a opge-
neem sal word in die wolk om U 
te ontmoet, sodat ons vir ewig by 
die Here mag wees.

76 Sodat ons kleding rein mag 
wees, sodat ons geklee mag wees 
in a klede van regverdigheid, met 
palms in ons hande, en b krone 
van heerlikheid op ons hoofde, 
en ewige c vreugde ontvang vir al 
ons d ontberings.

77 O Here God Almagtig, hoor 
ons in hierdie ons pleidooie, en 
antwoord ons vanuit die hemel, 
u heilige woning, waar U op u 
troon sit, met a heerlikheid, eer, 
krag, majesteit, mag, heerskappy, 
waarheid, geregtigheid, oordeel, 
barmhartigheid, en ’n oneindige 
volheid, van ewigdurendheid tot 
ewigdurendheid.

78 O hoor, o hoor, o hoor ons, o 
Here! En antwoord hierdie plei-
dooie, en ontvang die toewyding 
van hierdie huis vir U, die werk 
van ons hande, wat ons gebou het 
vir u Naam;

79 En ook hierdie kerk, op u 

 70 a di naverwante.
 72 a Dan. 2:44–45;  

L&V 65:2.
 73 a Hoogl. 6:10;  

L&V 5:14; 105:31.
 74 a L&V 133:21–22, 40.

  b Jes. 40:4;  
Lk. 3:5;  
L&V 49:23.

 75 a 1 Thes. 4:17.
 76 a Openb. 7:13–15;  

2 Ne. 9:14.

  b gs Kroon;  
Verheffing.

  c gs Vreugde.
  d Hebr. 12:1–11;  

L&V 58:4.
 77 a gs Heerlikheid.
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Naam daarop te plaas. En help 
ons deur die mag van u Gees, 
sodat ons ons stemme mag ver-
meng met daardie helder, a stra-
lende serafs rondom u troon, 
met uitroepe van lofprysing, en 

Hosanna tot God en die b Lam  
sing!

80 En laat hierdie, u gesalfdes, 
a beklee wees met heil, en u heili-
ges hardop met vreugde uitroep. 
Amen en Amen.

 79 a Jes. 6:1–2.
  b gs Lam van God.
 80 a Ps. 132:16.
110 1 a gs Sluier;  

Voorhangsel.
  b L&V 76:12, 19; 

   136:32; 138:11.
 3 a Openb. 1:14.
  b Openb. 1:16;  

JS—G 1:17.
  c Eség. 43:2;  

Openb. 1:15;  

L&V 133:21–22.
  d gs Jehova.
 4 a gs Eersgeborene.
  b Deut. 5:24.
  c gs Voorspraak.
 5 a gs Vergewe.

AFDELING 110
Visioene geopenbaar aan Joseph Smith die Profeet en Oliver Cow
dery in die tempel te Kirtland, Ohio, 3 April 1836. Die geleentheid 
was dié van ’n Sabbatdagdiens. Joseph Smith se geskiedenis verklaar: 
“In die namiddag het ek die ander Presidente bygestaan om die Here 
se Nagmaal te bedien aan die Kerk nadat ons dit ontvang het van die 
Twaalf, wie se voorreg dit was om op hierdie dag by die heilige tafel 
op te tree. Nadat hierdie diens aan my broers uitgevoer is, het ek te
ruggetrek na die kansel, agter die neergelate voorhangsels, en neer
gekniel, met Oliver Cowdery, in plegtige en stille gebed. Nadat ons 
opgestaan het na die gebed, is die volgende visioen aan ons getoon.”
1–10, Die Here Jehova verskyn in 
heerlikheid en aanvaar die Kirtland
tempel as sy huis; 11–12, Moses en 
Elías verskyn albei en dra hulle sleu
tels en tydvakke oor; 13–16, Elía keer 
terug en dra die sleutels van sy tyd
vak oor soos beloof deur Maleági.

Die a sluier is van ons verstand 
weggeneem, en die b oë van ons 
begrip is geopen.

2 Ons het die Here gesien op die 
borswering van die kansel staan, 
voor ons; en onder sy voete was 
’n plaveisel van suiwer goud, van 
kleur soos amber.

3 Sy a oë was soos ’n vuurvlam; 
die hare van sy hoof was wit soos 
suiwere sneeu; sy b gelaat het ge-
blink bó die helderheid van die 
son; en sy c stem was soos die 
klank van ruisende groot waters, 
naamlik die stem van d Jehova, 
wat sê:

4 Ek is die a eerste en die laaste; 
Ek is Hy wat b leef, Ek is Hy wat 
gedood was; Ek is julle c Voor-
spraak by die Vader.

5 Kyk, julle sondes is julle a ver-
gewe; julle is skoon voor My; 
daarom, hef op julle hoofde en 
verbly julle.
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6 Laat die harte van julle broers 
hulle verbly, en laat die harte van 
my hele volk hulle verbly, wat, 
met hulle mag, hierdie huis vir 
my Naam a gebou het.

7 Want kyk, Ek het hierdie a huis 
b aanvaar, en my Naam sal daar 
wees; en Ek sal myself aan my 
volk openbaar in barmhartigheid 
in hierdie huis.

8 Ja, Ek sal a verskyn aan my 
diensknegte, en met hulle spreek 
met my eie stem, indien my volk 
my gebooie sal onderhou, en nie 
hierdie b heilige huis c besoedel nie.

9 Ja die harte van duisende en 
tienduisende sal hul grootliks ver-
bly as gevolg van die a seëninge 
wat uitgestort sal word, en die 
b begiftiging waarmee my diens-
knegte begiftig is in hierdie huis.

10 En die roem van hierdie huis 
sal versprei na vreemde lande; 
en dit is die begin van die seë-
ning wat a uitgestort sal word op 
die hoofde van my volk. Dit is so. 
Amen.

11 Nadat hierdie a visioen beëin-
dig het, is die hemele weer vir ons 
geopen; En b Moses het voor ons 
verskyn, en die c sleutels oorgedra 
van die d versameling van Israel 

van die vier hoeke van die aarde, 
en die lei van die tien stamme van 
die land van die e noorde.

12 En hierna het a Elías verskyn, 
en die b tydvak van die c evange-
lie van Abraham oorgedra, en 
gesê dat in ons en ons saad alle 
geslagte na ons geseën sal word.

13 Nadat hierdie visioen beëin-
dig het, is ’n ander groot en won-
derlike visioen aan ons getoon; 
want a Elía die profeet, wat b opge-
neem is na die hemel sonder om 
die dood te smaak, het voor ons 
gestaan en gesê:

14 Kyk, die tyd het ten volle ge-
kom, wat gespreek is by monde 
van Maleági—wat getuig het dat 
hy [Elía] gestuur sou word, voor 
die groot en vreeslike dag van die 
Here kom—

15 Om die harte van die vaders 
te a keer na die kinders, en die 
kinders na die vaders, sodat die 
hele aarde nie getref word met ’n 
vloek nie—

16 Daarom, die sleutels van hier-
die tydvak word in julle hande 
oorgedra; en hierdeur mag julle 
weet dat die groot en vreeslike 
a dag van die Here naby is, en wel 
voor die deur.

 6 a L&V 109:4–5.
 7 a gs Tempel, Huis 

van die Here.
  b 2 Kron. 7:16.
 8 a L&V 50:45.
  b gs Heilig.
  c L&V 97:15–17.
 9 a Gén. 12:1–3;  

L&V 39:15;  
Abr. 2:8–11.

  b L&V 95:8.  
gs Begiftiging.

 10 a L&V 105:12.

 11 a gs Visioen.
  b Matt. 17:3.
  c gs Sleutels van die 

Priesterskap.
  d Jakob 6:2;  

L&V 29:7.  
gs Israel—Die 
versameling van Israel.

  e L&V 133:26–32.  
gs Israel—Die tien 
verlore stamme 
van Israel.

 12 a gs Elías.

  b gs Tydvak.
  c Gal. 3:6–29.  

gs Abraham, 
Verbond van.

 13 a gs Elía.
  b gs Getransfigureerde 

Wesens.
 15 a JS—G 1:38–39.  

gs Geslagsregister;  
Heil vir die Dode.

 16 a gs Laaste Dae.
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1–5, Die Here sien om na die stof
like behoeftes van sy diensknegte; 
6–11, Hy sal barmhartiglik handel 
met Sion en alle dinge reël vir die 
beswil van sy diensknegte.

Ek, die Here julle God, is nie on-
tevrede met die onderneem van 
hierdie reis nie, nieteenstaande 
julle dwaashede.

2 Ek het vele skatte in hierdie 
stad vir julle, tot die voordeel 
van Sion, en vele mense in hier-
die stad, wat Ek sal versamel op 
die bepaalde tyd tot die voordeel 
van Sion, deur middel van julle.

3 Daarom, dit is raadsaam dat 
julle kennis maak met mense in 
hierdie stad, soos julle gelei sal 
word, en soos dit julle gegee sal 
word.

4 En dit sal geskied dat op die 
bepaalde tyd wat Ek hierdie stad 
in julle hande sal gee, dat julle 
mag daaroor sal hê, in soverre 

hulle nie julle geheime planne sal 
ontdek nie; en sy rykdomme be-
treffende goud en silwer sal julle 
s’n wees.

5 Bekommer julle nie oor julle 
a skuld nie, want Ek sal julle mag 
gee om dit te betaal.

6 Bekommer julle nie oor Sion 
nie, want Ek sal barmhartiglik 
met haar handel.

7 Vertoef in hierdie plek, en in 
die streke rondomheen;

8 En die plek waar dit my wil is 
dat julle moet vertoef, hoofsaak-
lik, sal vir julle aangedui word 
deur die a vrede en mag van my 
Gees, wat na julle sal vloei.

9 Hierdie plek mag julle ver-
kry deur te huur. En doen ywe-
rig navraag aangaande die meer 
antieke inwoners en stigters van 
hierdie stad;

10 Want daar is meer skatte as 
een vir julle in hierdie stad.

11 Daarom, wees so a listig soos 

111 5 a L&V 64:27–29.
 8 a L&V 27:16. 

   gs Vrede.
 11 a Matt. 10:16.

AFDELING 111
Openbaring gegee deur Joseph Smith die Profeet, te Salem, Mas
sachusetts, 6 Augustus 1836. Op hierdie tydstip was die leiers van 
die Kerk diep in die skuld as gevolg van hulle arbeid in die bedie
ning. Omdat hulle gehoor het dat ’n groot som geld beskikbaar sou 
wees aan hulle in Salem, het die Profeet, Sidney Rigdon, Hyrum 
Smith, en Oliver Cowdery daarheen gereis vanaf Kirtland, Ohio, 
om hierdie bewering te ondersoek, asook om die evangelie te pre
dik. Die broers het verskeie kerksake afgehandel en ook ’n bietjie 
gepreek. Toe dit duidelik word dat geen geld beskikbaar sou wees 
nie, het hulle na Kirtland teruggekeer. Verskeie van die belangrike 
agtergrondsfaktore word weerspieël in die bewoording van hier
die openbaring.
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1–10, Die Twaalf moet die evange
lie stuur en ’n waarskuwende stem 
verhef tot alle nasies en volke; 11–
15, Hulle moet hul kruis opneem, 
Jesus volg en sy skape voed; 16–20, 
Diegene wat die Eerste Presidensie 
ontvang, ontvang die Here; 21–29, 
Duisternis bedek die aarde, en slegs 
diegene wat glo en gedoop word sal 
gered word; 30–34, Die Eerste Pre
sidensie en die Twaalf hou die sleu
tels van die tydvak van die volheid 
van tye.

Voorwaar so sê die Here, aan 
jou my dienskneg Thomas: Ek 
het jou gebede aangehoor; en jou 
aalmoese het na My opgekom as 
’n a herinnering voor My, namens 
diegene, jou broers, wat gekies 
is om getuienis te lewer van my 
Naam en om dit te orals heen te 
b stuur onder alle nasies, stamme, 
tale, en volke, en geordineer word 
deur middel van my diensknegte.

2 Voorwaar Ek sê vir jou, daar 
was ’n paar dinge in jou hart en 
met jou waarin Ek, die Here, nie 
’n welbehae gehad het nie.

3 Nietemin, in soverre jy jouself 
a verneder het, sal jy verhef word; 
daarom, al jou sondes is jou ver-
gewe.

4 Laat jou hart a blymoedig wees 
voor my aangesig; en jy sal ge-
tuienis lewer van my Naam, nie 
slegs aan die b nie-Jode nie, maar 
ook aan die c Jode; en jy sal my 
woord uitstuur na die eindes van 
die aarde.

5 a Stry, daarom, oggend na og-
gend; en laat jou b waarskuwende 
stem dag na dag uitgaan; en wan-
neer die nag kom, moenie die in-
woners van die aarde laat sluimer 
nie, vanweë jou woorde.

6 Laat jou inwoning bekend 
wees in Sion, en moenie a ver-
huis nie; want Ek, die Here, het 
’n groot werk vir jou om te doen, 

 11 b Rom. 8:28;  
L&V 90:24; 100:15.

112 1 a Hand. 10:4.
  b L&V 18:28.
 3 a Matt. 23:12; 

   Lk. 14:11.
 4 a Matt. 9:2;  

Joh. 16:33.
  b L&V 18:6; 90:8–9.
  c L&V 19:27.

 5 a Judas 1:3.
  b L&V 1:4–5.
 6 a Ps. 125:1.

AFDELING 112
Openbaring gegee deur Joseph Smith die Profeet aan Thomas B. 
Marsh, te Kirtland, Ohio, 23 Julie 1837, aangaande die Twaalf Apos
tels van die Lam. Hierdie openbaring is ontvang op die dag wat Ou
derlinge Heber C. Kimball en Orson Hyde die evangelie die eerste 
keer in Engeland gepredik het. Thomas B. Marsh was op hierdie tyd
stip President van die Kworum van die Twaalf Apostels.

slange en tog sonder sonde; en Ek 
sal alle dinge reël vir julle b beswil, 

so gou as wat julle hulle kan ont-
vang. Amen.
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om my Naam bekend te maak on-
der die kinders van mense.

7 Daarom, a omgord jou lendene 
vir die werk. Laat jou voete ook 
geskoei wees, want jy is gekose, 
jou pad lê tussen die berge, en on-
der vele nasies.

8 En deur jou woord sal vele 
hoës a verneder word, en deur 
jou woord sal vele geringes ver-
hef word.

9 Jou stem sal ’n bestraffing 
wees vir die oortreder; en met 
jou bestraffing, laat die tong van 
die lasteraar ophou met sy god-
deloosheid.

10 Wees jy a nederig; en die Here 
jou God sal jou aan die hand lei, 
en jou antwoord gee op jou ge-
bede.

11 Ek ken jou hart, en het jou 
gebede aangaande jou broers ge-
hoor. Wees nie partydig teenoor 
hulle in a liefde bo vele ander nie, 
maar laat jou liefde vir hulle wees 
soos vir jouself; en laat jou liefde 
oorvloedig wees vir alle mense, 
en vir almal wat my Naam liefhet.

12 En bid vir die broers van die 
Twaalf. Vermaan hulle streng om 
my Naams ontwil, en laat hulle 
vermaan word oor al hulle son-
des, en wees jy getrou voor My 
aan my a Naam.

13 En na hulle a versoekings, en 
veel b beproewing, kyk, Ek, die 
Here, sal hulle soek, en indien 
hulle nie hulle harte verhard nie, 
en nie hulle nekke verstyf teen 
My nie, sal hulle c bekeer word, 
en Ek sal hulle genees.

14 Nou, Ek sê vir jou, en wat Ek 
vir jou sê, sê Ek aan al die Twaalf: 
Staan op en omgord julle lendene, 
neem julle a kruis op, volg My, en 
b voed my skape.

15 Verhef nie julleself nie; a rebel-
leer nie teen my dienskneg Joseph 
nie; want voorwaar Ek sê vir julle, 
Ek is met hom, en my hand sal oor 
hom wees; en die b sleutels wat Ek 
aan hom gegee het, en ook aan 
jou, sal nie van hom geneem word 
tot Ek kom nie.

16 Voorwaar Ek sê vir jou, my 
dienskneg Thomas, jy is die man 
wat Ek gekies het om die sleutels 
van my koninkryk te hou, met be-
trekking tot die Twaalf, oraloor 
onder alle nasies—

17 Sodat jy my dienskneg mag 
wees om die deur van die ko-
ninkryk te ontsluit in alle plekke 
waar my dienskneg Joseph, en 
my dienskneg a Sidney, en my 
dienskneg b Hyrum, nie kan kom 
nie;

18 Want op hulle het Ek die las 

 7 a Efés. 6:13–17.
 8 a gs Nederig, 

Nederigheid.
 10 a Spr. 18:12.
 11 a Matt. 5:43–48.  

gs Liefde;  
Naasteliefde.

 12 a gs Jesus Christus—
Om die Naam van 
Jesus Christus op 

ons te neem.
 13 a gs Versoek, 

Versoeking.
  b Joh. 16:33;  

Openb. 7:13–14;  
L&V 58:3–4.

  c 3 Ne. 18:32.  
gs Bekeer, Bekering.

 14 a Matt. 16:24;  
jsv Matt. 16:25–26 

(Bylae);  
Lk. 9:23.

  b Joh. 21:15–17.
 15 a gs Rebellie.
  b L&V 28:7.  

gs Sleutels van die 
Priesterskap.

 17 a gs Rigdon, Sidney.
  b gs Smith, Hyrum.
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geplaas van al die kerke vir ’n 
kort tydjie.

19 Daarom, waarheen hulle jou 
ook al stuur, gaan jy, en Ek sal met 
jou wees; en in welke plek jy my 
Naam sal verkondig, sal ’n a effek-
tiewe deur vir jou geopen word, 
sodat hulle my woord mag ont-
vang.

20 Wie ook al my woord a ont-
vang, ontvang My, en wie ook al 
My ontvang, ontvang diegene, 
die Eerste Presidensie, wat Ek 
gestuur het, wat Ek raadgewers 
gemaak het vir my Naams ont-
wil vir julle.

21 En verder, Ek sê vir julle, 
dat wie julle ook al sal stuur in 
my Naam, deur die stem van 
julle broers, die a Twaalf, behoor-
lik aanbeveel en b gemagtig deur 
julle, sal mag hê om die deur van 
my koninkryk te ontsluit vir enige 
nasie waarheen julle hulle ook al 
sal stuur—

22 In soverre hulle hulself sal 
verootmoedig voor My, en in my 
woord bly, en a ag slaan op die 
stem van my Gees.

23 Voorwaar, voorwaar, Ek sê 
vir julle, a duisternis bedek die 
aarde, en groot duisternis die ver-
stand van die mense, en alle vlees 

het b verdorwe geword voor my 
aangesig.

24 Kyk, a wraak kom spoediglik 
oor die inwoners van die aarde, 
’n dag van toorn, ’n dag van ver-
branding, ’n dag van verlaten-
heid, van b geween, van rou, en 
van weeklag; en soos ’n warrel-
wind sal dit oor die hele aangesig 
van die aarde kom, sê die Here.

25 En by my huis sal dit a begin, 
en van my huis sal dit uitgaan, 
sê die Here;

26 Eerste onder diegene onder 
julle, sê die Here, wat a voorge-
gee het om my Naam te ken en 
My nie b geken het nie, en c gelas-
ter het teen My te midde van my 
huis, sê die Here.

27 Daarom, sien toe dat julle nie 
julself bekommer aangaande die 
sake van my kerk in hierdie plek 
nie, sê die Here.

28 Maar a reinig julle harte voor 
My; en dan b gaan julle in die hele 
wêreld, en preek my evangelie 
aan elke skepsel wat dit nie ont-
vang het nie;

29 En hy wat a glo en b gedoop 
word sal gered word, en hy wat 
nie glo nie, en nie gedoop word 
nie, sal c verdoem word.

30 Want aan julle, die a Twaalf, en 

 19 a 1 Kor. 16:9;  
L&V 118:3.

 20 a L&V 84:35–38.
 21 a L&V 107:34–35.
  b gs Gesag.
 22 a gs Ag slaan op;  

Gehoorsaam, 
Gehoorsaamheid.

 23 a Jes. 60:2;  
Miga 3:6;  
L&V 38:11.  

gs Afval—
Afvalligheid van die 
vroeë Christelike kerk.

  b L&V 10:20–23.
 24 a gs Wraak.
  b L&V 124:8.
 25 a 1 Petr. 4:17–18.
 26 a Matt. 7:21–23;  

L&V 41:1; 56:1.
  b Lk. 6:46;  

Mosia 26:24–27;  

3 Ne. 14:21–23.
  c gs Laster, 

Godslastering.
 28 a gs Suiwer, Suiwerheid.
  b Mark. 16:15–16.
 29 a Morm. 9:22–23;  

L&V 20:25–26.
  b gs Doop.
  c gs Verdoemenis.
 30 a gs Apostel.
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diegene, die b Eerste Presidensie, 
wat aangestel is met jou om jou 
raadgewers en jou leiers te wees, 
word die mag van hierdie pries-
terskap gegee, vir die laaste dae 
en vir die laaste keer, waarin die 
c tydvak van die volheid van tye is,

31 Welke mag julle hou, in ver-
band met al diegene wat ’n tyd-
vak ontvang het te eniger tyd 
vanaf die begin van die skepping;

32 Want voorwaar Ek sê vir 
julle, die a sleutels van die tydvak, 
wat julle ontvang het, het van die 

vaders b afgekom, en laaste van al-
les, is neergestuur van die hemel 
na julle.

33 Voorwaar Ek sê vir julle, kyk 
hoe groot is julle roeping. a Reinig 
julle harte en julle kleding, sodat 
die bloed van hierdie geslag nie 
van julle hande b vereis word nie.

34 Wees getrou tot Ek kom, want 
Ek a kom spoediglik; en my belo-
ning is met my om elke mens te 
vergoed volgens wat sy b werke 
sal wees. Ek is Alfa en Omega. 
Amen.

 30 b gs Eerste Presidensie.
  c Efés. 1:10;  

L&V 27:13;  
124:40–42.  
gs Tydvak.

 32 a L&V 110:11–16.  
gs Sleutels van die 

Priesterskap.
  b Abr. 1:2–3.
 33 a Jakob 1:19.
  b L&V 72:3.
 34 a Openb. 22:7, 12;  

L&V 49:28; 54:10.
  b gs Werke.

113 1 a gs Isai.
 4 a Gén. 41:50–52;  

L&V 133:30–34.  
gs Efraim.

  b gs Krag.

AFDELING 113
Antwoorde op sekere vrae oor die geskrifte van Jesaja, gegee deur 
Joseph Smith die Profeet, te of naby Far West, Missouri, Maart 1838.
1–6, Die Stam van Isai, die loot wat 
daaruit voortkom, en die wortel van 
Isai word geïdentifiseer; 7–10, Die 
verstrooide oorblyfsels van Sion het 
’n reg tot die priesterskap en word 
geroep om na die Here terug te keer.

Wie is die Stam van a Isai waarvan 
gespreek word in die 1ste, 2de, 
3de, 4de en 5de verse van die 11de 
hoofstuk van Jesaja?

2 Voorwaar so sê die Here: Dit 
is Christus.

3 Wat is die loot waarvan ge-
spreek word in die eerste vers 

van die 11de hoofstuk van Je-
saja, wat uit die Stam van Isai 
sou kom?

4 Kyk so sê die Here: Dit is ’n 
dienskneg in die hande van Chris-
tus, wat gedeeltelik ’n afstamme-
ling is van Isai sowel as a Efraim, 
of die huis van Josef, op wie daar 
veel b mag geplaas is.

5 Wat is die wortel van Isai 
waarvan gespreek word in die 
10de vers van die 11de hoofstuk?

6 Kyk, so sê die Here, dit is ’n af-
stammeling van Isai, sowel as van 
Josef, aan wie die priesterskap 
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regtens behoort, en die a sleutels 
van die koninkryk, vir ’n b vaan-
del, en vir die c versameling van 
my volk in die laaste dae.

7 Vrae deur Elias Higbee: Wat 
word bedoel met die gebod in 
Jesaja, 52ste hoofstuk, 1ste vers, 
wat lui: Beklee jou met sterkte, o 
Sion—en na watter volk het  Jesaja 
verwys?

8 Hy het verwys na diegene wat 
God sal roep in die laaste dae, wat 
die mag van die priesterskap sal 
hou om a Sion weer te vestig, en 
die verlossing van Israel; en om 
haar te beklee met b sterkte is om 
die gesag van die priesterskap op 
te neem, waarop sy, Sion ’n c reg 
het volgens afstamming; ook om 

terug te keer na daardie mag wat 
sy verloor het.

9 Wat moet ons verstaan onder 
Sion wat haarself moet losmaak 
van die bande aan haar hals; 2de 
vers?

10 Ons moet verstaan dat die 
a verstrooide oorblyfsels vermaan 
word om terug te b keer na die 
Here van waar hulle geval het; in-
dien hulle dit doen, is die belofte 
van die Here dat hy met hulle sal 
spreek, of hulle openbaring gee. 
Sien die 6de, 7de, en 8ste verse. 
Die bande om haar hals is die ver-
vloekinge van God op haar, of die 
oorblyfsels van Israel in hulle ver-
strooide toestand onder die nie-
Jode.

 6 a gs Sleutels van die 
Priesterskap.

  b L&V 45:9.  
gs Vaandel.

  c gs Israel—Die 
versameling  

van Israel.
 8 a gs Sion.
  b L&V 82:14.
  c gs Eersgeboortereg.
 10 a gs Israel—Die 

verstrooiing 

   van Israel.
  b Hos. 3:4–5;  

2 Ne. 6:11.
114 2 a L&V 64:40.
  b L&V 118:1, 6.

AFDELING 114
Openbaring gegee deur Joseph Smith die Profeet, te Far West,  
Missouri, 11 April 1838.

1–2, Kerkampte wat gehou word 
deur diegene wat nie getrou is nie, 
sal aan ander gegee word.

Voorwaar, so sê die Here: Dit 
is wysheid in my dienskneg Da-
vid W. Patten dat hy al sy sake af-
handel so gou as hy moontlik kan, 
en ontslae raak van sy handels-
ware, sodat hy die volgende lente 
’n sending vir My kan vervul, 

in die geselskap van andere, en 
wel twaalf, insluitende homself, 
om te getuig van my Naam en 
blye tydings uitdra na die hele  
wêreld.

2 Want voorwaar, so sê die Here, 
dat in soverre daar diegene onder 
julle is wat my Naam loën, sal an-
der in hulle a plek b geplant word 
en hulle bisdom ontvang. Amen.
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1–4, Die Here noem sy kerk Die 
Kerk van Jesus Christus van die 
Heiliges van die Laaste Dae; 5–6, 
Sion en haar penne is plekke van be
skerming en skuiling vir die Heili
ges; 7–16, Die Heiliges word gebied 
om ’n huis vir die Here te bou te Far 
West; 17–19, Joseph Smith hou die 
sleutels van die koninkryk van God 
op die aarde.

Voorwaar so sê die Here aan jou, 
my dienskneg a Joseph Smith, Jr., 
en ook my dienskneg b Sidney 
Rigdon, en ook my dienskneg 
c Hyrum Smith, en julle raadge-
wers wat aangestel is en sal word 
hierna;

2 En ook aan jou, my dienskneg 
a Edward Partridge, en sy raad-
gewers;

3 En ook aan my getroue diens-
knegte wat van die hoëraad 
van my kerk in Sion is, want so 
sal dit genoem word, en aan al 
die ouderlinge en volk van my 
Kerk van Jesus Christus van 
die Heiliges van die Laaste Dae, 

oraloor verstrooi oor die hele  
wêreld;

4 Want so sal my a kerk genoem 
word in die laaste dae, naamlik 
b Die Kerk van Jesus Christus van 
die Heiliges van die Laaste Dae.

5 Voorwaar Ek sê vir julle almal: 
a Staan op en straal uit, sodat julle 
lig ’n b vaandel mag wees vir die 
nasies;

6 En dat die a versameling op die 
land b Sion, en in haar c penne, mag 
wees vir ’n beskerming, en vir ’n 
d skuiling teen die storm, en teen 
toorn wanneer dit onvermengd 
e uitgestort sal word op die hele 
aarde.

7 Laat die stad, Far West, ’n a hei-
lige en toegewyde land wees vir 
My; en dit sal allerheiligs genoem 
word, want die grond waarop 
julle staan, is heilig.

8 Daarom, Ek gebied julle om ’n 
huis vir My te a bou, vir die ver-
sameling van my heiliges, sodat 
hulle My mag b aanbid.

9 En laat daar ’n begin wees met 
hierdie werk, en ’n fondament, en 

115 1 a gs Smith, Joseph, Jr.
  b gs Rigdon, Sidney.
  c gs Smith, Hyrum.
 2 a gs Partridge, 

Edward.
 4 a 3 Ne. 27:4–8.
  b gs Kerk van Jesus 

Christus van die 
Heiliges van die 

   Laaste Dae, Die.
 5 a Jes. 60:1–3.
  b Jes. 11:12.  

gs Vaandel.
 6 a gs Israel—Die 

versameling van Israel.
  b gs Sion.
  c L&V 101:21.  

gs Pen.

  d Jes. 25:1, 4;  
L&V 45:66–71.

  e Openb. 14:10;  
L&V 1:13–14.

 7 a gs Heilig.
 8 a L&V 88:119; 95:8.
  b gs Aanbid.

AFDELING 115
Openbaring gegee deur Joseph Smith die Profeet, te Far West, Mis
souri, 26 April 1838, wat die wil van God bekendmaak aangaande 
die opbou van daardie plek en van die Here se huis. Hierdie openba
ring is gerig aan die presiderende beamptes en die lede van die Kerk.
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’n voorbereidende werk, hierdie 
eerskomende somer;

10 En laat die begin gemaak 
word op die vierde dag van aan-
staande Julie, en laat my volk 
vanaf daardie tyd ywerig werk 
om ’n huis vir my Naam te bou;

11 En a een jaar vanaf hierdie 
dag, laat hulle weer begin om 
die fondament van my b huis te lê.

12 Dus, laat hulle vanaf daardie 
tyd ywerig werk totdat dit voltooi 
sal wees, van die hoeksteen tot 
die bopunt, totdat daar niks oor-
bly wat nie voltooi is nie.

13 Voorwaar, Ek sê vir julle, 
moenie my dienskneg Joseph, 
nóg my dienskneg Sidney, nóg 
my dienskneg Hyrum, meer 
skuld laat aangaan vir die bou 
van ’n huis vir my Naam nie;

14 Maar laat ’n huis gebou word 
vir my Naam volgens die a pa-
troon wat Ek aan hulle sal toon.

15 En indien my volk dit nie bou 
volgens die patroon wat Ek aan 

hulle presidensie sal toon nie, sal 
Ek dit nie van hulle hande aan-
neem nie.

16 Maar indien my volk dit bou 
ooreenkomstig die patroon wat 
Ek aan hulle presidensie sal toon, 
naamlik my dienskneg Joseph en 
sy raadgewers, dan sal Ek dit aan-
neem van die hande van my volk.

17 En verder, voorwaar Ek sê vir 
julle, dit is my wil dat die stad Far 
West spoediglik opgebou word 
deur die versameling van my hei-
liges;

18 En ook dat ander plekke aan-
gedui sal word vir a penne in die 
streke rondomheen, soos hulle 
aan my dienskneg Joseph be-
kendgemaak sal word, van tyd 
tot tyd.

19 Want kyk, Ek sal met hom 
wees, en Ek sal hom voor die 
volk heilig; want aan hom het Ek 
die a sleutels van hierdie konink-
ryk en bediening gegee. Dit is so. 
Amen.

 11 a L&V 118:5.
  b L&V 124:45–54.
 14 a Hebr. 8:5;  

L&V 97:10.
 18 a L&V 101:21. 

   gs Pen.
 19 a gs Sleutels van 

die Priesterskap.
116 1 a L&V 78:15.  

gs Adam-ondi-

   Ahman.
  b gs Adam.
  c Dan. 7:13–14, 22.

AFDELING 116
Openbaring gegee aan Joseph Smith die Profeet, naby Wight se veer
boot, op ’n plek genaamd Spring Hill, Daviessdistrik, Missouri, 
19 Mei 1838.
Spring Hill is deur die Here as 
a Adam-ondi-Ahman benoem, 
omdat, het Hy gesê, dit die plek 
is waar b Adam sy volk sal kom 

besoek, of die c Oue van Dae sal 
sit, soos deur Daniël die profeet 
gespreek is.
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1–9, Die Here se diensknegte moet 
nie stoflike dinge begeer nie, want 
“wat is besittings in die oë van die 
Here?”; 10–16, Hulle moet kleinlik
heid van siel versaak, en hulle opof
ferings sal heilig wees vir die Here.

Voorwaar, so sê die Here aan 
my dienskneg William Marks, en 
ook aan my dienskneg Newel K. 
Whitney, laat hulle hul sake spoe-
diglik afhandel en vanaf die land 
Kirtland reis, voor Ek, die Here, 
weer sneeu stuur op die aarde.

2 Laat hulle ontwaak, en op-
staan, en uitkom, en nie talm nie, 
want Ek, die Here, gebied dit.

3 Daarom, indien hulle talm, sal 
dit nie goed gaan met hulle nie.

4 Laat hulle bekeer van al hulle 
sondes, en van al hulle hebsug-
tige begeertes, voor My, sê die 
Here; want wat is a besittings in 
my oë? sê die Here.

5 Laat die eiendomme van Kirt-
land verkoop word om die a skuld 
te vereffen, sê die Here. Laat hulle 
gaan, sê die Here, en wat ook al 
oorbly, laat dit in julle hande bly, 
sê die Here.

6 Want besit Ek nie die voëls van 
die hemel, en ook die visse van 

die see, en die diere van die berge 
nie? Het Ek nie die aarde gemaak 
nie? Hou Ek nie die a lotgevalle 
van al die leërs van die nasies van 
die aarde nie?

7 Daarom, sal Ek nie die a ver-
late plekke laat bot en bloei, en 
om in oorvloed voort te bring nie? 
sê die Here.

8 Is daar nie genoeg plek op die 
berge van a Adam-ondi-Ahman, 
en op die vlaktes van Olaha b Shi-
neha, of die c land waar Adam ge-
woon het nie, sodat julle dít sou 
begeer wat slegs ’n druppel is, 
maar die meer gewigtige sake 
verwaarloos?

9 Daarom, kom op hierheen na 
die land van my volk, naamlik 
Sion.

10 Laat my dienskneg William 
Marks a getrou wees oor ’n paar 
dinge, en hy sal ’n heerser oor vele 
wees. Laat hom presideer in die 
midde van my volk in die stad Far 
West, en laat hom geseënd wees 
met die seëninge van my volk.

11 Laat my dienskneg Ne-
wel K. Whitney hom skaam oor 
die a Nikolaïete-bende en van al 
hulle b geheime gruwels, en van al 
sy kleinlikheid van siel voor My, 

117 4 a L&V 104:14.
 5 a L&V 104:78.
 6 a Hand. 17:26;  

1 Ne. 17:36–39.
 7 a Jes. 35:1; 

   L&V 49:24–25.
 8 a L&V 116.  

gs Adam-ondi-Ahman.
  b Abr. 3:13.
  c gs Eden.

 10 a Matt. 25:23.
 11 a Openb. 2:6, 15.
  b gs Geheime 

Organisasies.

AFDELING 117
Openbaring gegee deur Joseph Smith die Profeet, te Far West,  
Missouri, 8  Julie 1838, aangaande die onmiddellike pligte van  
William Marks, Newel K. Whitney, en Oliver Granger.
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sê die Here, en opkom na die land 
Adam-ondi-Ahman, en ’n c biskop 
wees vir my volk, sê die Here, nie 
in naam nie, maar in daad, sê die 
Here.

12 En verder, Ek sê vir julle, Ek 
onthou my dienskneg a Oliver 
Granger; kyk, voorwaar Ek sê vir 
hom dat sy naam in heilige her-
innering gehou sal word van ge-
slag tot geslag, vir ewig en ewig, 
sê die Here.

13 Daarom, laat hom hom met 
erns beywer vir die aflossing van 
die Eerste Presidensie van my 
Kerk, sê die Here; en wanneer hy 
val, sal hy weer opstaan, want sy 
a opoffering sal vir My meer heilig 
wees as sy aanwas, sê die Here.

14 Daarom, laat hom spoedig-
lik hierheen opkom, na die land 
Sion; en in my eie bepaalde tyd 
sal hy ’n handelaar vir my Naam 
gemaak word, sê die Here, tot die 
voordeel van my volk.

15 Daarom, laat niemand my 
dienskneg Oliver Granger verag 
nie, maar laat die seëninge van 
my volk op hom wees vir ewig 
en ewig.

16 En verder, voorwaar Ek sê vir 
julle, laat al my diensknegte in die 
land Kirtland die Here hulle God 
onthou, en ook my huis, om dit 
heilig te hou en te bewaar, en om 
die geldwisselaars te verdryf in 
my eie bepaalde tyd, sê die Here. 
Dit is so. Amen.

 11 c gs Biskop.
 12 a di die agent wat die 

Profeet agtergelaat het 
om sy sake in Kirtland 

   af te handel.
 13 a gs Opoffer.
118 1 a Hand. 1:13, 16–17,  

22–26.

 2 a gs Marsh, Thomas B.
 3 a gs Nederig, 

Nederigheid.
  b gs Volhard.

AFDELING 118
Openbaring gegee deur Joseph Smith die Profeet, te Far West,  
Missouri, 8 Julie 1838, in antwoord op die smeekbede: “Toon ons u 
wil, o Here, aangaande die Twaalf.”
1–3, Die Here sal sorg vir die fami
lies van die Twaalf; 4–6, Vakatures 
in die Twaalf word gevul.

Voorwaar, so sê die Here: Laat 
’n konferensie onmiddellik ge-
hou word; laat die Twaalf ge-
organiseer word; en laat mans 
aangestel word om die plek te 
a neem van diegene wat geval  
het.

2 Laat my dienskneg a Thomas 
bly vir ’n tydperk in die land Sion, 
om my woord te publiseer.

3 Laat die oorblyfsel voortgaan 
om vanaf daardie uur te predik, 
en indien hulle dit doen in alle 
nederigheid van hart, in sagmoe-
digheid en a ootmoed, en b lank-
moedigheid, sal Ek, die Here, 
aan hulle ’n belofte gee, dat Ek 
vir hulle families sal sorg; en ’n 
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effektiewe deur sal voortaan ge-
open word vir hulle.

4 En volgende lente, laat hulle 
vertrek om oor die groot waters 
te gaan, en daar my evangelie 
bekendmaak, die volheid daar-
van, en getuienis lewer van my 
Naam.

5 Laat hulle vertrek van my hei-
liges in die stad Far West, op die 
ses en twintigste dag van vol-

gende April, op die bouperseel 
van my huis, sê die Here.

6 Laat my dienskneg John 
 Taylor, en ook my dienskneg 
John E. Page, en ook my diens-
kneg Wilford Woodruff, en ook 
my dienskneg Willard Richards, 
aangestel word om die plekke te 
vul van diegene wat geval het, en 
amptelik in kennis gestel word 
van hulle aanstelling.

119 1 a L&V 42:33–34, 55; 
51:13; 82:17–19.

 2 a L&V 115:8.
 3 a Mal. 3:8–12;  

L&V 64:23.  
gs Tiende, Tiendes.

AFDELING 119
Openbaring gegee deur Joseph Smith die Profeet, te Far West,  
Missouri, 8  Julie 1838, in antwoord op sy smeekbede: “O Here! 
Toon aan u diensknegte hoeveel U van die besittings van u volk vir 
’n tiende vereis.” Die wet van die tiende, soos vandag verstaan, was 
nie aan die Kerk gegee voor hierdie openbaring nie. Die term tiende 
in die gebed wat pas aangehaal is en in vorige openbarings (64:23; 
85:3, 97:11) het nie net een tiende beteken nie, maar alle vrywillige 
offerandes, of bydraes, tot die Kerkfondse. Die Here het voorheen die 
wet van toewyding en rentmeesterskap oor besittings aan die Kerk 
gegee, welke lede (hoofsaaklik die leidinggewende ouderlinge) ’n ver
bond gesluit het wat ewigdurend moes wees. Vanweë die versuiming 
van vele om ooreenkomstig hierdie verbond te leef, het die Here dit 
teruggetrek vir ’n tydperk en het in die plek daarvan die wet van die 
tiende aan die hele Kerk gegee. Die Profeet het die Here gevra hoe
veel van hulle besittings Hy vereis het vir heilige doeleindes. Die 
antwoord was hierdie openbaring.
1–5, Die Heiliges moet hulle oortol
lige besittings betaal en dan, as ’n 
tiende, een tiende jaarliks gee van 
hulle aanwas; 6–7, Sodanige hande
ling sal die land Sion heilig.

Voorwaar, so sê die Here, Ek 
vereis dat al hulle a oortollige 

besittings in die hande van die 
biskop van my kerk in Sion ge-
plaas word.

2 Vir die bou van my a huis, en 
vir die lê van die fondament van 
Sion en vir die priesterskap, en 
vir die skulde van die Presiden-
sie van my Kerk.
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3 En dit sal die begin wees 
van die a tiendeheffing van my  
volk.

4 En daarna, diegene wat dus 
’n tiende opgelê is, sal ’n tiende 
van al hulle aanwas jaarliks be-
taal; en dit sal ’n staande wet vir 
hulle wees vir ewig, vir my hei-
lige priesterskap, sê die Here.

5 Voorwaar Ek sê vir julle, dit 
sal geskied dat van al diegene 
wat versamel na die land a Sion, 
’n tiende gehef sal word van hulle 
oortollige besittings, en sal hier-
die wet onderhou, of hulle sal nie 

waardig bevind word om onder 
julle te vertoef nie.

6 En Ek sê vir julle, indien my 
volk nie hierdie wet onderhou 
nie, om dit heilig te hou, en deur 
hierdie wet die land a Sion vir my 
te heilig, sodat my insettinge en 
my oordele daarop nagekom mag 
word, sodat dit hoogheilig mag 
wees, kyk, voorwaar Ek sê vir 
julle, dit sal nie ’n land Sion vir 
julle wees nie.

7 En dit sal ’n voorbeeld wees 
vir al die a penne van Sion. Dit is 
so. Amen.

 5 a L&V 57:2–3.
 6 a gs Sion.

 7 a gs Pen.
120 1 a di tiende.

AFDELING 120
Openbaring gegee deur Joseph Smith die Profeet, te Far West, Mis
souri, 8 Julie 1838, wat die hantering van die besittings wat as tiendes 
gegee is, genoem in die vorige openbaring, afdeling 119, bekendmaak.
Voorwaar, so sê die Here, die 
tyd het nou gekom, dat a dit aan-
gewend sal word deur ’n raad, be-
staande uit die Eerste Presidensie 

van my Kerk en uit die biskop en 
sy raad, en deur my hoëraad; en 
deur my eie stem tot hulle, sê die 
Here. Dit is so. Amen.

AFDELING 121
Gebed en profesieë geskryf deur Joseph Smith die Profeet in ’n brief 
aan die Kerk terwyl hy ’n gevangene was in die gevangenis in Liberty, 
Missouri, gedateer 20 Maart 1839. Die Profeet en verskeie metge
selle was maande lank in die gevangenis. Hulle vertoë en appèlle ge
rig aan die uitvoerende amptenare en die regbank, het misluk om vir 
hulle verligting te bring.
1–6, Die Profeet pleit by die Here 
vir die Heiliges wat ly; 7–10, Die 

Here spreek vrede tot hom; 11–17, 
Vervloek is al diegene wat valse 
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uitroepe maak van oortreding teen 
die Here se volk; 18–25, Hulle sal 
nie die reg tot die priesterskap hê 
nie en sal verdoem word; 26–32, 
Wonderbaarlike openbarings word 
beloof aan diegene wat dapper vol
hard; 33–40, Waarom vele geroep 
word en weinig gekies word; 41–46, 
Die priesterskap moet slegs in reg
verdigheid gebruik word.

O God, waar is U? En waar is die 
tent wat u a skuilplek bedek?

2 a Hoe lank sal u hand weer-
hou word, en u oog, ja u suiwere 
oog, vanuit die ewige hemele 
die onregte teen u volk en teen 
u diensknegte aanskou, en u oor 
binnegedring word met hulle ge-
roep?

3 Ja, o Here, a hoe lank sal hulle 
hierdie onregte en onwettige 
onderdrukkings ly, voor u hart 
teenoor hulle versag word, en u 
binneste gevul word met ontfer-
ming teenoor hulle?

4 O Here God a Almagtig, ma-
ker van die hemel, aarde en seë, 
en van alle dinge wat in hulle is, 
en wat die duiwel beheer en on-
derwerp, en die donker en duis-
tere heerskappy van Sjeol—strek 
u hand uit; laat u oog deurdring; 
laat u tent opgeneem word; laat u 
b skuilplek nie langer bedek wees 
nie; laat u oor neig; laat u hart ver-
sag word, en u binneste ontroer 
wees met ontferming teenoor ons.

5 Laat u toorn ontvlam wees 
teen ons vyande; en, in die woede 
van u hart, met u swaard ons 
a wreek van ons onregte.

6 Onthou u heiliges wat ly, o ons 
God; en u diensknegte sal hulle 
vir ewig verbly in u Naam.

7 My seun, vrede vir jou siel; 
jou a teëspoed en verdrukkings sal 
slegs ’n kort oomblik wees;

8 En dan, indien jy dit goed a ver-
duur, sal God jou omhoog verhef; 
jy sal triomfeer oor al jou vyande.

9 Jou a vriende staan jou by, en 
hulle sal jou weer groet met warm 
harte en vriendelike hande.

10 Jy is nog nie soos a Job nie; jou 
vriende stry nie teen jou nie, nóg 
beskuldig hulle jou van oortre-
ding, soos hulle met Job gedoen 
het.

11 En hulle wat jou beskuldig 
van oortreding, hulle hoop sal 
vernietig word, en hulle vooruit-
sigte sal wegsmelt soos die wit 
a ryp smelt voor die brandende 
strale van die opkomende son;

12 En ook dat God sy hand en 
seël daarop geplaas het om die 
a tye en die seisoene te verander, 
en om hulle verstand te verblind, 
sodat hulle nie sy wonderbaarlike 
werkinge mag verstaan nie; sodat 
hy hulle ook mag beproef en hulle 
in hul eie listigheid vang.

13 En ook omdat hulle harte ver-
dorwe is, en die dinge wat hulle 
gewillig is om oor andere te bring, 

121 1 a Ps. 13:1–2; 102:1–2.
 2 a Háb. 1:2.
 3 a L&V 109:49.
 4 a gs Almagtig.
  b L&V 123:6.

 5 a Lk. 18:7–8.
 7 a gs Teenstand.
 8 a 1 Petr. 2:19–23.  

gs Volhard.
 9 a L&V 122:3.

 10 a gs Job.
 11 a Ex. 16:14.
 12 a Dan. 2:21.
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en daarvan hou dat andere ly, oor 
a hulleself mag kom tot die uiter-
ste toe.

14 Sodat hulle ook teleurgesteld 
mag wees, en hulle hoop afgesny 
mag word;

15 En nie baie jare van nou af 
nie, dat hulle en hul nageslag af-
gevee sal word van onder die he-
mel, sê God, dat nie een van hulle 
oorbly om by die muur te staan 
nie.

16 Vervloek is al diegene wat die 
hakskeen oplig teen my a gesalf-
des, sê die Here, en uitroep dat 
hulle b gesondig het wanneer hulle 
nie voor My gesondig het nie, sê 
die Here, maar dit gedoen het wat 
gepas was in my oë, en wat Ek 
hulle gebied het.

17 Maar diegene wat oortre-
ding roep, doen dit omdat hulle 
die diensknegte van die sonde is, 
en self die a kinders van ongehoor-
saamheid is.

18 En diegene wat valslik sweer 
teen my diensknegte, sodat hulle 
hul tot slawerny en die dood mag 
bring—

19 Wee hulle; omdat hulle my 
kleintjies a aanstoot gegee het, sal 
hulle afgesny word van die b ordi-
nansies van my huis.

20 Hulle a mandjie sal nie vol 
wees nie, hulle huise en hulle 

skure sal vergaan, en hulleself 
sal verag word deur diegene wat 
hulle gevlei het.

21 Hulle sal nie die reg tot die 
a priesterskap hê nie, nóg hulle na-
geslag na hulle van geslag tot ge-
slag.

22 Dit sou a beter vir hulle ge-
wees het as ’n meulsteen om hulle 
nekke gehang was, en hulle in die 
diepte van die see verdrink het.

23 Wee al diegene wat my volk 
pla, en hulle verdryf, en vermoor, 
en getuig teen hulle, sê die Here 
van die Leërskare; ’n a geslag van 
adders sal nie die verdoemenis 
van die hel vryspring nie.

24 Kyk, my oë a sien en ken al 
hulle werke, en Ek het ’n spoe-
dige b oordeel wat wag in die sei-
soen daarvan, vir hulle almal;

25 Want daar is ’n a tyd bepaal 
vir elke mens, volgens wat sy 
b werke sal wees.

26 God sal aan julle a kennis gee 
deur sy b Heilige Gees, ja deur die 
onuitspreeklike c gawe van die 
Heilige Gees, wat nie geopen-
baar is vanaf die wêreld was tot 
nou nie;

27 Wat ons voorvaders afge-
wag het met gretige verwag-
tinge om geopenbaar te word in 
die laaste tye, waarop hulle ge-
dagtes gerig is deur die engele, 

 13 a Spr. 28:10;  
1 Ne. 14:3.

 16 a 1 Sam. 26:9;  
Ps. 105:15.

  b 2 Ne. 15:20;  
Moro. 7:14, 18.

 17 a Efés. 5:6.
 19 a Matt. 18:6.  

gs Aanstoot Gee.

  b gs Ordinansies.
 20 a Deut. 28:15–20.
 21 a gs Priesterskap.
 22 a Matt. 18:6;  

L&V 54:5.
 23 a Matt. 12:34.
 24 a gs Alwetend.
  b Hel. 8:25.  

gs Regter, Oordeel.

 25 a Job 7:1;  
L&V 122:9.

  b gs Werke.
 26 a Dan. 2:20–22;  

Gel. Art. 1:9.  
gs Openbaring.

  b L&V 8:2–3.
  c gs Gawe van die 

Heilige Gees.
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soos teruggehou vir die volheid 
van hulle heerlikheid;

28 ’n Toekomstige tyd waarin 
a niks teruggehou sal word nie, 
hetsy daar een God of vele b gode 
is, dit sal geopenbaar word.

29 Alle trone en heerskappye, 
prinsdomme en magte, sal a ge-
openbaar en geskenk word aan 
almal wat dapper volhard het vir 
die evangelie van Jesus Christus.

30 En ook, of daar a perke ge-
stel is aan die hemele of die seë, 
of aan die droë grond, of aan die 
son, maan of sterre—

31 Al die tye van hulle omwen-
telinge, al die aangewese dae, 
maande, en jare, en al die dae van 
hulle dae, maande, en jare, en al 
hulle heerlikhede, wette, en vas-
gestelde tye, sal geopenbaar word 
in die dae van die a tydvak van die 
volheid van tye—

32 Ooreenkomstig dit wat ge-
ordineer is in die midde van die 
a Raad van die Ewige b God van 
alle ander gode voor hierdie wê-
reld was, wat teruggehou is tot 
die voleinding en die einde daar-
van, wanneer elkeen sy ewige 
c teenwoordigheid en sy onsterf-
like d rus sal binnegaan.

33 Hoe lank kan rollende waters 
onsuiwer bly? Watter krag sal die 
hemele terughou? Net so min as 
wat ’n mens sy swak arm mag uit-
strek om die Missouri-rivier in sy 
vasgestelde koers te stop, of dit 
stroomop te draai, net so om die 
Almagtige te verhinder om a ken-
nis van die hemel op die hoofde 
van die Heiliges van die Laaste 
Dae uit te stort.

34 Kyk, daar is vele a geroep, 
maar weinig word b gekies. En 
waarom word hulle nie gekies 
nie?

35 Omdat hulle harte so gesteld 
is op die dinge van hierdie a wê-
reld, en strewe na die b eer van 
mense, dat hulle nie hierdie een 
les leer nie—

36 Dat die a regte van die pries-
terskap onlosmaaklik verbind is 
met die b magte van die hemel, en 
dat die magte van die hemel nie 
beheer nóg hanteer kan word, be-
halwe volgens die beginsels van 
c regverdigheid.

37 Dat hulle aan ons toegeken 
mag word, dit is waar; maar wan-
neer ons probeer om ons a sondes 
te b bedek, of om ons c hoogmoed 
te bevredig, ons ydele ambisie, 

 28 a L&V 42:61; 76:7–8;  
98:12.

  b Ps. 82:1, 6;  
Joh. 10:34–36;  
1 Kor. 8:5–6;  
L&V 76:58; 132:20;  
Abr. 4:1; 5:1–2.

 29 a L&V 101:32.
 30 a Job 26:7–14;  

Ps. 104:5–9;  
Hand. 17:26.

 31 a gs Tydvak.
 32 a gs Raadsvergadering 

in die Hemel.
  b Deut. 10:17.
  c gs Mens die, Mense—

Die mens, potensiaal 
om soos Hemelse 
Vader te word.

  d gs Rus.
 33 a L&V 128:19.  

gs Kennis.
 34 a Matt. 20:16; 22:1–14;  

L&V 95:5–6.  
gs Roep, Geroepe 
van God, Roeping.

  b gs Kies, Gekies, 
Gekose.

 35 a gs Wêreldsheid.
  b Matt. 6:2;  

2 Ne. 26:29.
 36 a gs Gesag;  

Priesterskap.
  b gs Krag.
  c gs Regverdigheid, 

Regverdig.
 37 a gs Sonde.
  b Spr. 28:13.
  c gs Hoogmoed.
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of om beheer of heerskappy of 
dwang uit te oefen oor die siele 
van die kinders van mense, in 
enige mate van ongeregtigheid, 
kyk, die hemele d onttrek hulleself; 
die Gees van die Here is gegrief; 
en wanneer dit onttrek is, Amen 
aan die priesterskap of die gesag 
van daardie man.

38 Kyk, voor hy bewus is, is hy 
aan homself oorgelaat, om teen die 
prikkels te a skop, om die heiliges 
te b vervolg, en om teen God te stry.

39 Ons het deur bittere erva-
ring geleer dat dit die a aard en ge-
neigdheid van feitlik alle mense 
is, so gou as wat hulle ’n bietjie 
gesag kry, soos hulle veronder-
stel, sal hulle onmiddellik begin 
om onregverdige heerskappy uit 
te oefen.

40 Daarom word vele geroep, 
maar weinig word gekies.

41 Geen mag of invloed kan of 
behoort gehandhaaf te word deur 
middel van die priesterskap nie, 
behalwe deur a oorreding, deur 
b lankmoedigheid, deur sagge-
aardheid en sagmoedigheid, en 
deur ongeveinsde liefde.

42 Deur vriendelikheid, en sui-

were kennis, wat die siel grootliks 
sal vergroot sonder a huigelary, en 
sonder b bedrog—

43 En a berispe betyds met skerp-
heid, wanneer geïnspireer deur 
die Heilige Gees; en toon dan 
daarna ’n toename in b liefde teen-
oor hom wat jy berispe het, sodat 
hy jou nie as sy vyand beskou nie;

44 Sodat hy mag weet dat jou 
getrouheid sterker is as die bande 
van die dood.

45 Laat jou binneste ook ge-
vul wees met naasteliefde teen-
oor alle mense, en teenoor die 
huisgenote van die geloof, en 
laat a deugsaamheid jou b gedag-
tes voortdurend versier; dan sal 
jou selfvertroue toeneem in die 
teenwoordigheid van God; en die 
leerstelling van die priesterskap 
sal op jou siel neerdrup soos die 
c dou vanuit die hemel.

46 Die a Heilige Gees sal jou 
voortdurende metgesel wees, 
en jou septer, ’n onverande-
rende septer van regverdigheid 
en waarheid; en jou b heerskappy 
sal ’n ewigdurende heerskappy 
wees, en sonder dwang sal dit vir 
ewig en ewig na jou vloei.

 37 d L&V 1:33.
 38 a Hand. 9:5.
  b gs Vervolg, Vervolging.
 39 a gs Natuurlike Mens.
 41 a 1 Petr. 5:1–3.
  b 2 Kor. 6:4–6.

 42 a Jak. 3:17.
  b gs Bedrog, Bedrieg, 

Bedrieër.
 43 a gs Kasty, Kastyding.
  b gs Liefde;  

Naasteliefde.

 45 a gs Deugsaamheid.
  b gs Gedagtes.
  c Deut. 32:1–2;  

L&V 128:19.
 46 a gs Heilige Gees.
  b Dan. 7:13–14.

AFDELING 122
Die woord van die Here aan Joseph Smith die Profeet, terwyl hy 
’n gevangene was in die gevangenis te Liberty, Missouri. Hierdie 

LEER EN VERBONDE 121:38–46295



1–4, Die eindes van die aarde sal 
navraag doen oor die naam van 
Joseph Smith; 5–7, Al sy gevare en 
lydings sal vir hom ervaring gee en 
vir sy beswil wees; 8–9, Die Seun 
van die Mens het benede dit alles 
gedaal.

Die eindes van die aarde sal na-
vraag doen na jou a naam, en 
dwase sal jou bespot, en die hel 
sal teen jou woed;

2 Terwyl die reines van hart, en 
die verstandiges, en die eerbares, 
en die deugsames, voortdurend 
a raad, en gesag, en seëninge on-
der jou hand sal soek.

3 En jou volk sal nooit teen jou 
draai deur die getuienis van ver-
raaiers nie.

4 En alhoewel hulle invloed jou 
in die moeilikheid sal laat be-
land, en agter tralies en mure, 
sal jy in ere gehou word, en slegs 
vir ’n kort a oomblik en jou stem 
sal vreesliker wees te midde van 
jou vyande as ’n verwoede b leeu, 
vanweë jou regverdigheid; en jou 
God sal by jou staan vir ewig en 
ewig.

5 Indien jy geroep word om be-
proewing deur te maak; indien 
jy in gevaar verkeer onder valse 
broers; indien jy in gevaar verkeer 
onder rowers, indien jy in gevaar 
verkeer op land of op see;

6 Indien jy beskuldig word met 
allerlei valse beskuldigings; in-
dien jou vyande op jou toesak; 
indien hulle jou wegskeur van 
die gemeenskap van jou vader 
en moeder en broers en susters; 
en indien jou vyande jou met ’n 
ontblote swaard wegskeur van 
die boesem van jou vrou, en van 
jou kinders en jou oudste seun, al-
hoewel slegs ses jaar oud, sal vas-
klou aan jou klere en sal sê, My 
vader, my vader, waarom kan u 
nie by ons bly nie? O my vader, 
wat gaan die mans met u doen? 
En indien hy dan van jou wegge-
stoot word met ’n swaard, en jy 
na die gevangenis gesleep word, 
en jou vyande om jou sluip soos 
a wolwe vir die bloed van die lam;

7 En indien jy in die kuil gewerp 
word, of in die hande van moorde-
naars, en die doodsvonnis opgelê 
word; indien jy in die a dieptes ge-
werp word; indien die siedende 
golwe teen jou saamspan; indien 
sterk winde jou vyande word; in-
dien die hemele swart word, en al 
die elemente kombineer om die 
weg te versper; en bowenal, in-
dien selfs die kake van die b hel die 
mond wyd sal open vir jou, weet 
jy, my seun, dat al hierdie dinge 
vir jou c ervaring sal gee, en vir jou 
beswil sal wees.

8 Die a Seun van die Mens het 
122 1 a JS—G 1:33.
 2 a gs Raad.
 4 a L&V 121:7–8.
  b 3 Ne. 20:16–21; 21:12.

 6 a Lk. 10:3.
 7 a Jona 2:3–6.
  b 2 Sam. 22:5–7;  

JS—G 1:15–16.

  c 2 Kor. 4:17;  
Hebr. 12:10–11;  
2 Ne. 2:11.

 8 a gs Seun van die Mens.

afdeling is ’n uittreksel uit ’n brief aan die Kerk gedateer 20 Maart 
1839 (sien die opskrif van afdeling 121).
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1–6, Die Heiliges moet ’n verslag 
van hulle lydings en vervolgings 
versamel en publiseer; 7–10, Die
selfde gees wat die valse geloofsbe
lydenisse gevestig het, lei ook tot 
die vervolging van die Heiliges; 11–
17, Vele onder alle sektes sal nog die 
waarheid ontvang.

En verder, ons wil vir julle oorwe-
ging die wenslikheid voorstel dat 
al die heiliges ’n kennis van al die 
feite versamel, en lydings en mis-
handeling wat op hulle geplaas is 
deur die mense van hierdie Staat;

2 En ook van al die besittings en 
omvang van die skade wat hulle 
gely het, beide van karakter en 
persoonlike beserings, sowel as 
vaste eiendom;

3 En ook die name van al die 
persone wat ’n aandeel gehad het 
in hulle verdrukkinge, in soverre 

hulle hul in die hande kan kry en 
hulle kan uitvind.

4 En moontlik kan ’n komitee 
aangestel word om hierdie dinge 
uit te vind, en om verklarings af 
te neem asook beëdigde verkla-
rings; en ook om die lasterlike 
publikasies wat in omloop is, by-
mekaar te maak.

5 En alles wat in die tydskrifte 
is, en in die ensiklopedieë, en 
al die lasterlike geskiedenisse 
wat gepubliseer word, en ge-
skryf word, en deur wie, en die 
hele aaneenskakeling van dui-
welse skurk agtigheid en bose en 
moordlustige misdade wat uitge-
voer is op hierdie volk—

6 Sodat ons hulle nie net aan 
die hele wêreld bekendmaak 
nie, maar sodat ons hulle aan die 
hoofde van regerings kan voorlê 
in al hulle duistere en helse 

benede hulle almal b gedaal. Is jy 
groter as Hy?

9 Daarom, bly op die weg, en die 
priesterskap sal met jou a wees; 
want hulle b grense is vasgestel, 
hulle kan nie verbygaan nie. Jou 

c dae is bekend, en jou jare sal nie 
verminder word nie; daarom, 
d vrees nie wat die mens kan doen 
nie, want God sal met jou wees 
vir ewig en ewig.

 8 b Hebr. 2:9, 17–18;  
L&V 76:107; 88:6.

 9 a L&V 90:3.
  b Hand. 17:26.

  c L&V 121:25.
  d Neh. 4:14;  

Ps. 56:4; 118:6;  
Spr. 3:5–6;  

Jes. 51:7;  
Lk. 12:4–5;  
2 Ne. 8:7;  
L&V 3:7; 98:14.

AFDELING 123
Plig van die Heiliges ten opsigte van hulle vervolgers, soos geskryf 
deur Joseph Smith die Profeet terwyl hy ’n gevangene was in die ge
vangenis te Liberty, Missouri. Hierdie afdeling is ’n uittreksel uit 
’n brief aan die Kerk gedateer 20 Maart 1839 (sien die opskrif van 
afdeling 121).
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skakeringe, as die laaste poging 
wat van ons vereis word deur 
ons Hemelse Vader, voor ons ten 
volle en volledig daardie belofte 
kan opeis wat Hom sal uitroep 
vanuit sy a skuilplek; en ook so-
dat die hele nasie sonder versko-
ning gelaat mag word voor Hy 
die krag van sy magtige arm kan 
uitstuur.

7 Dit is ’n onvermydelike plig 
wat ons aan God verskuldig is, 
aan engele, met wie ons gebring 
sal word om te staan, en ook aan 
onsself, aan ons vroue en kinders, 
wat gedwing is om neer te buig 
vanweë leed, droefheid, en sorge, 
onder die mees verdoemlike hand 
van moord, tirannie, en onder-
drukking, ondersteun en aan-
gespoor en onderhou deur die 
invloed van daardie gees wat so 
sterk die geloofsoortuiginge van 
die vaders vasgenael het, wat leu-
ens beërwe het, in die harte van 
die kinders, en die wêreld gevul 
het met verwarring, en het ster-
ker en sterker gegroei, en is nou 
die hoofbron van alle korrupsie, 
en die hele a aarde kreun onder die 
gewig van sy ongeregtigheid.

8 Dit is ’n ysere a juk, dit is ’n 
sterk band; hulle is in der waar-
heid boeie, en kettings, en kluis-
ters en bande van die hel.

9 Dit is daarom ’n onvermyde-
like plig wat ons skuld, nie slegs 
aan ons eie vroue en kinders nie, 

maar aan die weduwees en die 
vaderloses, wie se mans en vaders 
a vermoor is onder sy ysere hand;

10 Welke donker en duisternis-
wekkende dade genoeg is om die 
hel self te laat sidder, en om ge-
skok en bleek te staan, en selfs die 
hande van die duiwel te laat bewe 
en te skud.

11 En dit is ook ’n onvermyde-
like plig wat ons skuld aan die 
opkomende geslag, en aan al die 
reines van hart—

12 Want daar is vele nog op die 
aarde onder alle sektes, partye, 
en genootskappe, wat a verblind 
is deur die sluwe listigheid van 
die mens, waardeur hulle op loer 
lê om te bedrieg, en wat slegs van 
die waarheid weerhou word om-
dat hulle b nie weet waar om dit 
te vind nie—

13 Daarom, dat ons ons lewens 
moet deurbring en afslyt om al 
die a verborge dinge van die duis-
ternis aan die lig te bring, waar-
in ons hulle ken; en hulle word 
waarlik vanuit die hemel geopen-
baar—

14 Hierdie moet dan met groot 
erns hanteer word.

15 Laat niemand hulle as ge-
ringe dinge reken nie; want daar 
is veel wat in die toekoms lê, be-
treffende die heiliges, wat van 
hierdie dinge afhang.

16 Julle weet broers, dat ’n baie 
groot skip baie a bevoordeel word 

123 6 a L&V 101:89; 121:1, 4.
 7 a Moses 7:48–49.
 8 a gs Juk.
 9 a L&V 98:13; 124:54.

 12 a Kol. 2:8;  
L&V 76:75.

  b 1 Ne. 8:21–23.
 13 a 1 Kor. 4:5.

 16 a Jak. 3:4;  
Alma 37:6–7;  
L&V 64:33.
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deur ’n baie klein stuur tydens ’n 
storm, deur dit te laat saamwerk 
met die wind en die golwe.

17 Daarom, geliefde broers, laat 
ons a blymoedig alle dinge doen 

wat in ons mag is; en dan mag 
ons stilstaan, met die uiterste ver-
sekering, om die b heil van God te 
sien, en vir sy arm om geopen-
baar te word.

 17 a L&V 59:15.
  b Ex. 14:13.

124 1 a 1 Kor. 1:26–28;  
L&V 1:19; 35:13.

AFDELING 124
Openbaring gegee aan Joseph Smith die Profeet, te Nauvoo, Illinois, 
19 Januarie 1841. Vanweë toenemende vervolgings en onwettige pro
sedures teen hulle deur openbare amptenare, was die heiliges gedwing 
om Missouri te verlaat. Die uitwissingsbevel wat deur Lilburn W. 
Boggs, goewerneur van Missouri, gedateer 27 Oktober 1838, uitge
reik was, het hulle geen keuse gelaat nie. In 1841, toe hierdie open
baring gegee is, was die stad Nauvoo op die plek van die voormalige 
dorpie Commerce, Illinois, opgebou deur die Heiliges, en hier is die 
hoofkwartier van die kerk gevestig.
1–14, Joseph Smith word gebied 
om ’n plegtige proklamasie van die 
evangelie te maak aan die president 
van die Verenigde State, die goe
werneurs, en die heersers van alle 
nasies; 15–21, Hyrum Smith, Da
vid W. Patten, Joseph Smith Snr., 
en andere onder die lewendes en die 
dode word geseën vanweë hulle in
tegriteit en deugde; 22–28, Die Hei
liges word gebied om ’n huis te bou 
beide vir die onthaal van vreem
delinge en ’n tempel in Nauvoo; 
29–36, Dope vir die dode moet in 
tempels uitgevoer word; 37–44, 
Die Here se volk bou altyd tempels 
vir die uitvoering van heilige ordi
nansies; 45–55, Die Heiliges word 
vrygestel van die bou van die tem
pel in die Jacksondistrik vanweë 
die verdrukking deur hul vyande; 

56–83, Aanwysings word gegee vir 
die bou van die Nauvoohuis; 84–
96, Hyrum Smith word geroep om 
’n patriarg te wees, om die sleutels 
te ontvang en om in die plek van 
Oliver Cowdery te staan; 97–122, 
William Law en andere word raad 
gegee ten opsigte van hulle arbeid; 
123–145, Algemene en plaaslike 
ampsdraers word benoem, tesame 
met hulle pligte en kworumverbin
tenisse.

Voorwaar, so sê die Here vir jou, 
my dienskneg Joseph Smith, Ek 
het ’n welbehae in jou offerande 
en bekentenisse wat jy gemaak 
het; want vir hierdie doel het Ek 
jou voorberei, sodat Ek my wys-
heid mag toon deur die a swak 
dinge van die aarde.
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2 Jou gebede is aanvaarbaar 
voor my; en dit is in antwoord 
op hulle wat Ek vir jou sê, dat jy 
nou onmiddellik geroep word om 
’n ernstige proklamasie te maak 
van my evangelie, en van hier-
die a pen wat Ek geplant het om ’n 
hoeksteen van Sion te wees, wat 
gepoleer sal word met die verfy-
ning wat ooreenkomstig dié van 
’n paleis is.

3 Hierdie proklamasie sal ge-
maak word aan al die a konings 
van die wêreld, aan die vier hoeke 
daarvan, aan die agbare pas- 
verkose president, en die eerbied-
waardige goewerneurs van die 
nasie waarin jy leef, en aan al die 
nasies van die aarde wat oraloor 
verstrooi is.

4 Laat dit geskryf word in die 
gees van a sagmoedigheid en deur 
die mag van die Heilige Gees, 
wat in jou sal wees ten tyde die 
skrywe daarvan;

5 Want dit sal jou deur die Hei-
lige Gees gegee word om my wil 
te ken aangaande daardie ko-
nings en gesaghebbendes, naam-
lik wat hulle sal oorkom in ’n 
toekomende tyd.

6 Want, kyk, Ek is op die punt 
om hulle te vra om ag te slaan op 
die lig en heerlikheid van Sion, 
want die bestemde tyd het gekom 
om haar te begunstig.

7 Roep jy, daarom, hulle aan met 

luide proklamasie, en met jou ge-
tuienis, en vrees hulle nie, want 
hulle is soos a gras, en al hulle 
heerlikheid soos die blom daar-
van wat gou val, sodat hulle ook 
sonder verskoning gelaat mag 
word—

8 En sodat Ek hulle mag besoek 
in die dag van besoeking, wan-
neer Ek die gesig van my bedek-
king sal ontsluier, om die deel van 
die verdrukker toe te wys onder 
die huigelaars, waar daar ’n a ge-
kners van tande is, indien hulle 
my diensknegte en my getuie-
nis verwerp wat Ek aan hulle ge-
openbaar het.

9 En verder, Ek sal hulle besoek 
en hulle harte versag, talle van 
hulle vir julle beswil, sodat julle 
genade mag vind in hulle oë, so-
dat hulle tot die a lig van die waar-
heid mag kom, en die nie-Jode tot 
die verheffing en verhoging van 
Sion.

10 Want die dag van my besoe-
king kom spoediglik, op ’n a uur 
wat julle nie dink nie; en waar sal 
die veiligheid van my volk wees, 
en toevlug vir diegene van hulle 
wat sal oorbly?

11 Ontwaak, o konings van die 
aarde! Kom julle, o kom julle, met 
julle goud en julle silwer, tot die 
hulp van my volk, na die huis van 
die dogters van Sion.

12 En verder, voorwaar Ek sê vir 

 2 a gs Pen.
 3 a Ps. 119:46;  

Matt. 10:18;  
L&V 1:23.

 4 a gs Sagmoedig, 
Sagmoedigheid.

 7 a Ps. 103:15–16;  
Jes. 40:6–8;  
1 Petr. 1:24–25.

 8 a Matt. 8:12;  
Alma 40:13;  
L&V 101:91; 112:24.

 9 a Jes. 60:1–4.  
gs Lig, Lig van 
Christus.

 10 a Matt. 24:44;  
JS—M 1:48.
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jou, laat my dienskneg Robert B. 
Thompson jou help om hierdie 
proklamasie te skryf, want Ek het 
’n welbehae in hom, en dat hy by 
jou moet wees.

13 Laat hom, daarom, ag slaan 
op jou raad, en Ek sal hom seën 
met ’n menigvuldigheid van seën-
inge; laat hom getrou en betrou-
baar wees in alle dinge van nou 
af, en hy sal groot wees in my oë;

14 Maar laat hom onthou dat 
Ek sy a rentmeesterskap vanuit 
sy hande sal vereis.

15 En verder, voorwaar Ek sê 
vir jou, geseënd is my dienskneg 
a Hyrum Smith; want Ek, die Here, 
het hom lief vanweë die b integri-
teit van sy hart, en omdat hy dít 
liefhet wat reg is voor my, sê die 
Here.

16 Verder, laat my dienskneg 
John C. Bennett jou help in jou 
arbeid om my woord te stuur 
aan die konings en volke van die 
aarde, en jou bystaan, naamlik 
my dienskneg Joseph Smith, in 
die uur van verdrukking; en sy 
loon sal nie faal as hy a raad aan-
vaar nie.

17 En vanweë sy liefde sal hy 
groot wees, want hy sal myne 
wees as hy dit doen sê die Here. 
Ek het die werk gesien wat hy ge-
doen het, wat Ek aanneem indien 
hy aanhou, en sal hom kroon met 
seëninge en groot heerlikheid.

18 En verder, Ek sê vir jou dat 

dit my wil is dat my dienskneg 
Lyman Wight moet aanhou om 
vir Sion te preek, in die gees van 
sagmoedigheid; en My bely voor 
die wêreld; en Ek sal hom na bo 
dra soos op vlerke van a arende; 
en hy sal heerlikheid en eer vir 
homself en vir my Naam ver-
werf.

19 Sodat wanneer hy sy werk sal 
voltooi, Ek hom tot myself mag 
ontvang, net soos Ek gedoen het 
met my dienskneg a David Patten, 
wat op die oomblik by My is, en 
ook my dienskneg b Edward Par-
tridge, en ook my bejaarde diens-
kneg c Joseph Smith, Snr., wat d met 
Abraham aan sy regterhand sit, 
en geseënd en heilig is hy, want 
hy is myne.

20 En verder, voorwaar Ek sê vir 
jou, my dienskneg George Miller 
is sonder a bedrog; hy mag vertrou 
word vanweë die integriteit van 
sy hart; en vanweë die liefde wat 
hy het vir my getuienis, Ek die 
Here, het hom lief.

21 Ek sê daarom vir jou, Ek ver-
seël op sy hoof die amp van ’n 
a biskop, net soos my dienskneg 
Edward Partridge, sodat hy die 
toewydings van my huis mag 
ontvang, sodat hy seëninge mag 
gee op die hoofde van die armes 
van my volk, sê die Here. Laat 
niemand my dienskneg George 
min ag nie, want hy sal My eer.

22 Laat my dienskneg George, 

 14 a gs Rentmeester, 
Rentmeesterskap.

 15 a gs Smith, Hyrum.
  b gs Integriteit.
 16 a gs Raad.

 18 a Ex. 19:4; Jes. 40:31.
 19 a L&V 124:130.  

gs Patten, David W.
  b gs Partridge, Edward.
  c gs Smith, Joseph, Snr.

  d L&V 137:5.
 20 a gs Bedrog, Bedrieg, 

Bedrieër.
 21 a L&V 41:9.  

gs Biskop.
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en my dienskneg Lyman, en my 
dienskneg John Snider, en andere, 
’n a huis vir my Naam bou, so een 
as wat my dienskneg Joseph aan 
hulle sal toon, op die plek wat hy 
ook aan hulle sal toon.

23 En dit sal ’n losieshuis wees, 
’n huis waarheen vreemdelinge 
mag kom van ver om daarin te 
vertoef; daarom, laat dit ’n goeie 
huis wees, waardig van alle aan-
vaarding, sodat die moeë a rei-
siger gesondheid en veiligheid 
mag vind terwyl hy die woord 
van die Here oordink; en die 
b hoeksteen wat Ek vir Sion aan-
gewys het.

24 Hierdie huis sal ’n gesonde 
woning wees as dit vir my Naam 
gebou word, en indien die be-
stuurder wat daaroor aange-
stel sal word, nie sal toelaat dat 
enige besoedeling dit binnekom 
nie. Dit sal heilig wees, anders 
sal die Here jou God nie daarin 
woon nie.

25 En verder, voorwaar Ek sê 
vir jou, laat al my heiliges van 
ver kom.

26 En stuur julle vinnige bood-
skappers, ja, gekose boodskap-
pers, en sê vir hulle: Kom julle, 
met alle julle goud, en julle sil-
wer, en julle edelstene, en met al 
julle oudhede; en met almal wat 
kennis het van oudhede, wat 
wil kom, mag kom, en bring die 

plataan, en die sipresboom, en 
die denneboom, tesame met al 
die kosbare bome van die aarde;

27 En met yster, met koper, en 
met brons, en met sink, en met al 
julle kosbare dinge van die aarde; 
en bou ’n a huis vir my Naam, vir 
die Allerhoogste om daarin te 
b woon.

28 Want daar is nie ’n plek te 
vinde op die aarde waarheen Hy 
kan kom om dit weer te a herstel 
wat verlore was vir julle nie, of 
wat Hy weggeneem het, naamlik 
die volheid van die priesterskap.

29 Want ’n a doopvont is daar 
nie op die aarde, sodat hulle, my 
heiliges, b gedoop mag word vir 
diegene wat dood is nie—

30 Want hierdie ordinansie 
hoort in my huis, en kan nie aan-
vaarbaar wees vir My nie, slegs in 
die dae van julle armoede, waarin 
julle nie in staat was om ’n huis 
vir My te bou nie.

31 Maar Ek gebied julle, al my 
heiliges, om ’n huis vir My te 
a bou; en Ek gun julle genoeg tyd 
om ’n huis vir My te bou; en ge-
durende hierdie tyd sal julle dope 
aanvaarbaar wees vir My.

32 Maar kyk, aan die einde van 
die aangewese tyd, sal julle dope 
vir die dode nie aanvaarbaar 
wees vir my nie; en as julle nie 
hierdie dinge doen aan die einde 
van die aangewese tyd nie, sal 

 22 a L&V 124:56–60.
 23 a Deut. 31:12;  

Matt. 25:35, 38.
  b L&V 124:2.
 27 a L&V 109:5.  

gs Tempel, Huis 

van die Here.
  b Ex. 25:8;  

L&V 97:15–17.
 28 a gs Herstelling van 

die Evangelie.
 29 a L&V 128:13.

  b 1 Kor. 15:29;  
L&V 127:6; 138:33.  
gs Doop—Doop vir 
die dode;  
Heil vir die Dode.

 31 a L&V 97:10.
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julle verwerp word as ’n kerk, 
met julle dode, sê die Here julle 
God.

33 Want voorwaar Ek sê vir 
julle, dat nadat julle genoeg tyd 
gehad het om vir My ’n huis te 
bou,  waarin die ordinansie van 
die doop vir die dode behoort, 
en waarvoor dit ingestel is vanaf 
voor die grondlegging van die wê-
reld, kan julle dope vir die dode 
nie vir My aanvaarbaar wees nie.

34 Want daarin is die a sleutels 
van die heilige priesterskap ge-
ordineer, sodat julle eer en heer-
likheid mag ontvang.

35 En na hierdie tyd is julle dope 
vir die dode, deur diegene wat 
orals verstrooi is, nie aanvaarbaar 
vir My nie, sê die Here.

36 Want dit is geordineer dat in 
Sion, en in haar penne, en in Je-
rusalem, daardie plekke wat Ek 
aangedui het vir a skuiling, sal die 
plekke wees vir die dope vir julle 
dooies.

37 En verder, voorwaar Ek sê vir 
julle, hoe sal julle a wassinge aan-
vaarbaar wees vir My, tensy julle 
hulle uitvoer in ’n huis wat julle 
vir my Naam gebou het?

38 Want, om hierdie rede het 
Ek Moses gebied dat hy ’n a ta-
bernakel moet bou, dat hulle dit 
saam met hulle moet dra in die 

wildernis, en om ’n b huis te bou in 
die land van belofte, sodat daar-
die ordinansies geopenbaar mag 
word wat verborge was van voor 
die wêreld was.

39 Daarom, voorwaar Ek sê vir 
julle, dat julle a salwings, en julle 
wassinge en julle b dope vir die 
dode, en julle c plegtige same-
komste, julle gedenkdienste vir 
julle d offers deur die seuns van 
Levi, en vir julle openbarings in 
julle e allerheiligste plekke  waarin 
julle mededelinge ontvang, en 
julle insettinge en oordele, vir 
die begin van die openbarings 
en grondlegging van Sion, en vir 
die heerlikheid, eer, en begiftiging 
van al haar inwoners, word ge-
ordineer deur die ordinansie van 
my heilige huis, wat my volk al-
tyd gebied word om vir my hei-
lige Naam te bou.

40 En voorwaar Ek sê vir julle, 
laat hierdie huis gebou word vir 
my Naam, sodat Ek my ordinan-
sies daarin aan my volk kan open-
baar;

41 Want Ek ag dit gerade om 
aan my kerk dinge te a openbaar 
wat verborge b gehou is van voor 
die grondlegging van die wêreld, 
dinge betreffende die tydvak van 
die c volheid van tye.

42 a En Ek sal aan my dienskneg 

 34 a L&V 110:14–16.  
gs Sleutels van die 
Priesterskap.

 36 a Jes. 4:5–6.
 37 a gs Was, Gewas, 

Wassings.
 38 a Ex. 25:1–9; 33:7.  

gs Tabernakel.
  b gs Tempel, Huis 

van die Here.
 39 a Ex. 29:7.  

gs Salf.
  b gs Ordinansies—

Plaasvervangende 
ordinansies.

  c L&V 88:117.
  d L&V 13; 84:31; 128:24;  

JS—G 1:69.

  e Eség. 41:4;  
L&V 45:32; 
87:8; 101:22.

 41 a Gel. Art. 1:9.
  b L&V 121:26–32.
  c Efés. 1:9–10;  

L&V 27:13; 112:30.
 42 a L&V 95:14–17.
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Joseph alle dinge toon betreffende 
hierdie huis, en die priesterskap 
daarvan, en die plek waarop dit 
gebou sal word.

43 En julle sal dit op die plek 
bou waar julle oorweeg het om dit 
te bou, want dit is die plek wat Ek 
gekies het vir julle om dit te bou.

44 Indien julle arbei met al julle 
mag, sal Ek daardie plek toewy 
sodat dit a geheilig mag word.

45 En indien my volk sal ag 
slaan op my stem, en op die stem 
van my a diensknegte wat Ek aan-
gestel het om my volk te lei, kyk, 
voorwaar, Ek sê vir julle, hulle 
sal nie verwyder word uit hulle 
plek nie.

46 Maar indien hulle nie wil ag 
slaan op my stem nie, nóg op die 
stem van hierdie mans wat Ek 
aangestel het, sal hulle nie ge-
seënd wees nie, omdat hulle my 
heilige grond besoedel, en my 
heilige ordinansies en handveste, 
en my heilige woorde wat Ek aan 
hulle gee.

47 En dit sal geskied dat indien 
julle ’n huis vir my Naam bou, 
en nie die dinge doen wat Ek sê 
nie, sal Ek nie die a eed nakom wat 
Ek aan julle maak nie, nóg die be-
loftes vervul wat julle vanuit my 
hande verwag, sê die Here.

48 Want a in plaas van seëninge, 
julle, bring julle deur julle eie 
werke, vervloekinge, toorn, ver-
ontwaardiging, en oordele oor 

julle eie hoofde, deur julle dwaas-
hede, en deur al jul gruwels, wat 
julle voor my beoefen, sê die 
Here.

49 Voorwaar, voorwaar, Ek sê 
vir julle, dat wanneer Ek ’n ge-
bod gee aan enige van die seuns 
van mense om ’n werk te doen 
vir my Naam, en daardie seuns 
van mense begin met hulle hele 
mag en met alles wat hulle het om 
daardie werk te doen, en nie op-
hou in hulle a ywer nie, en hulle 
vyande val hulle aan en verhin-
der hulle om daardie werk uit te 
voer, kyk, dit betaam my dat Ek 
nie meer daardie werk van die 
hande van die seuns van mense 
b vereis nie, maar om hulle offer-
andes te aanvaar.

50 En die ongeregtigheid en oor-
tredings van my heilige wette 
en gebooie sal Ek a besoek op 
die hoofde van diegene wat my 
werk verhinder het, tot die derde 
en vierde b geslag, solank as wat 
hulle nie c bekeer nie, en My haat, 
sê die Here God.

51 Daarom, om hierdie rede het 
Ek die offerandes aanvaar van 
diegene wat Ek gebied het om 
’n stad op te bou asook ’n a huis 
vir my Naam, in die b Jackson- 
distrik, Missouri, en verhinder is 
deur hulle vyande, sê die Here 
julle God.

52 Ek sal antwoord met a oor-
deel, toorn, en verontwaardiging, 

 44 a gs Heilig.
 45 a L&V 1:38.  

gs Profeet.
 47 a gs Eed.
 48 a Deut. 28:15.

 49 a gs Ywer.
  b L&V 56:4; 137:9.
 50 a Mosia 12:1.
  b Deut. 5:9;  

L&V 98:46–47.

  c gs Bekeer, Bekering.
 51 a L&V 115:11.
  b gs Jackson-distrik, 

Missouri (VSA).
 52 a L&V 121:11–23.
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geween en smart, en gekners van 
tande op hulle hoofde, tot die 
derde en vierde geslag, solank 
hulle nie bekeer nie en My haat 
sê die Here julle God.

53 En dit maak Ek ’n voorbeeld 
vir julle, vir julle vertroosting 
aangaande al diegene wat gebied 
is om ’n werk te doen en verhin-
der is deur die hande van hulle 
vyande, en deur verdrukking, sê 
die Here julle God.

54 Want Ek is die Here julle God, 
en sal al diegene van julle broers 
red wat a rein van hart was, en b ge-
dood is in die land Missouri, sê 
die Here.

55 En verder, voorwaar Ek sê vir 
julle, Ek gebied julle weer eens 
om ’n a huis vir my Naam te bou, 
en wel op hierdie plek, sodat julle 
julself mag b bewys aan My dat 
julle getrou is in alle dinge wat Ek 
julle ook al gebied, sodat Ek julle 
mag seën, en julle kroon met eer, 
onsterflikheid, en die ewige lewe.

56 En nou sê Ek vir julle, betref-
fende my a losieshuis wat Ek julle 
gebied het om te bou vir die in-
woning van vreemdelinge, laat 
dit vir my Naam gebou word, en 
laat my Naam daarop voorkom, 
en laat my dienskneg Joseph en 
sy huis plek daarin hê, van ge-
slag tot geslag.

57 Want hierdie salwing het 
Ek op sy hoof geplaas, sodat sy 
seëning ook op die hoof van sy 

afstammelinge na hom geplaas 
sal word.

58 En soos Ek vir a Abraham 
gesê het aangaande die stamme 
van die aarde, net so sê Ek vir 
my dienskneg Joseph: In jou en 
in jou b saad sal die stamme van 
die aarde geseën word.

59 Daarom, laat my dienskneg 
Joseph en sy saad na hom plek 
hê in daardie huis, van geslag tot 
geslag, vir ewig en ewig, sê die 
Here.

60 En laat die naam van daar-
die huis Nauvoo-huis genoem 
word; en laat dit ’n aangename 
woning wees vir die mens, en ’n 
rusplek vir die moeë reisiger, so-
dat hy die heerlikheid van Sion 
mag oordink, en die heerlikheid 
hiervan, die hoeksteen daarvan;

61 Sodat hy ook die raad mag 
ontvang van diegene wat Ek op-
gestel het as a plante van naam en 
as b wagters op haar mure.

62 Kyk, voorwaar Ek sê vir jou, 
laat my dienskneg George Miller, 
en my dienskneg Lyman Wight, 
en my dienskneg John Snider, en 
my dienskneg Peter Haws, hulle-
self organiseer, en een van hulle 
aanstel om ’n president van hulle 
kworum te wees vir die doel om 
daardie huis te bou.

63 En hulle sal ’n grondwet 
vorm, waardeur hulle aandele-
kapitaal mag ontvang vir die bou 
van daardie huis.

 54 a gs Suiwer, Suiwerheid.
  b L&V 98:13; 103:27–28.
 55 a L&V 127:4.
  b Abr. 3:25.
 56 a L&V 124:22–24.

 58 a Gén. 12:3; 22:18;  
Abr. 2:11.  
gs Abraham.

  b L&V 110:12.  
gs Abraham, 

Verbond van.
 61 a Jes. 61:3;  

Eség. 34:29.
  b gs Waak, Wagte.
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 71 a Gal. 6:7.

64 En hulle sal nie minder as 
vyftig dollar ontvang vir ’n aan-
deel in die kapitaal in daardie 
huis nie, en hulle sal toegelaat 
word om vyftienduisend dollar 
van enigeen vir aandele in daar-
die huis te ontvang.

65 Maar hulle sal nie toegelaat 
word om meer as vyftienduisend 
dollar vir aandele van een per-
soon te ontvang nie.

66 En hulle sal nie toegelaat 
word om minder as vyftig dollar 
vir ’n aandeel in die kapitaal van 
enigeen in daardie huis te ont-
vang nie.

67 En hulle sal nie toegelaat 
word om enigeen as ’n aandeel-
houer in hierdie huis te ontvang 
nie, tensy hy sy aandelekapitaal 
in hulle hande betaal wanneer hy 
die aandele ontvang.

68 En in verhouding tot die be-
drag aandelekapitaal wat hy in 
hulle hande betaal, sal hy aandele 
ontvang in daardie huis; maar in-
dien hy niks in hulle hande betaal 
nie, sal hy nie enige aandele in 
daardie huis ontvang nie.

69 En indien enigeen aandele-
kapitaal in hulle hande betaal, sal 
dit wees vir aandele in daardie 
huis, vir homself, en vir sy geslag 
na hom, van geslag tot geslag, so-
lank as hy en sy erfgename daar-
die aandele sal behou, en die 
aandele nie verkoop of oordra uit 
hulle hande deur hulle eie vrye 
wil en daad, indien julle my wil 
sal uitvoer, sê die Here julle God.

70 En verder, voorwaar, Ek sê 

vir julle, indien my dienskneg 
George Miller, en my dienskneg 
Lyman Wight, en my dienskneg 
John Snider, en my dienskneg Pe-
ter Haws, enige aandelekapitaal 
in hulle hande ontvang, in geld 
of in besittings waarin hulle die 
werklike waarde van geld ont-
vang, sal hulle nie enige deel van 
daardie aandelekapitaal gebruik 
vir enige ander doel nie, behalwe 
vir daardie huis.

71 En indien hulle wel enige ge-
deelte van daardie aandelekapi-
taal op enige ander plek aanwend, 
behalwe ten opsigte van daardie 
huis, sonder die toestemming van 
die aandeelhouer, en nie viervou-
dig terugbetaal vir die aandele-
kapitaal wat hulle op enige ander 
plek aangewend het nie, behalwe 
daardie huis, sal hulle vervloek 
wees, en sal uit hulle plek verwy-
der word, sê die Here God; want 
Ek, die Here, is God, en kan nie 
in enige van hierdie dinge a bespot 
word nie.

72 Voorwaar Ek sê vir julle, laat 
my dienskneg Joseph aandele-
kapitaal in julle hande betaal vir 
die bou van daardie huis, soos hy 
goeddink; maar my dienskneg 
Joseph kan nie meer as vyftien-
duisend dollar aandelekapitaal 
betaal nie, ook nie minder as vyf-
tig dollar nie, nóg kan enigeen an-
ders, sê die Here.

73 En daar is ander ook wat my 
wil aangaande hul wil weet, want 
hulle het dit gevra van my hande.

74 Daarom sê Ek vir julle 
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aangaande my dienskneg Vin-
son Knight, indien hy my wil wil 
doen, laat hom aandelekapitaal in 
daardie huis vir homself plaas, en 
vir sy geslag na hom, en van ge-
slag tot geslag.

75 En laat hom sy stem lank 
en luid verhef, te midde van die 
volk, om die saak van die armes 
en die behoeftiges te a bepleit; en 
moet hom nie laat faal nie, nóg 
dat sy hart moed verloor; en Ek 
sal sy offerandes b aanvaar, want 
hulle sal nie vir My wees soos die 
offerandes van Kain nie, want hy 
sal myne wees, sê die Here.

76 Laat sy familie hulleself ver-
bly en hulle harte wegkeer van 
verdrukking; want Ek het hom 
gekies en hom gesalf, en hy sal 
geëer word te midde van sy huis, 
want Ek sal al sy sondes vergewe, 
sê die Here. Amen.

77 Voorwaar Ek sê vir julle, laat 
my dienskneg Hyrum aandele-
kapitaal in daardie huis plaas 
soos hy goeddink vir homself en 
sy geslag na hom, van geslag tot 
geslag.

78 Laat my dienskneg Isaac Gal-
land aandelekapitaal in daardie 
huis plaas; want Ek, die Here, het 
hom lief vir die werk wat hy ge-
doen het, en Ek sal al sy sondes 
vergewe, daarom, laat hom ont-
hou word vir ’n belang in daardie 
huis van geslag tot geslag.

79 Laat my dienskneg Isaac Gal-
land aangestel word onder julle 
en geordineer word deur my 

dienskneg William Marks, en 
deur hom geseën word, om met 
my dienskneg Hyrum te gaan 
om die werk uit te voer wat my 
dienskneg Joseph aan hulle sal 
uitwys, en hulle sal grootliks ge-
seën word.

80 Laat my dienskneg William 
Marks aandelekapitaal in daar-
die huis plaas, soos hy goeddink, 
vir homself en sy geslag na hom, 
van geslag tot geslag.

81 Laat my dienskneg Henry G. 
Sherwood aandelekapitaal in 
daardie huis plaas, soos hy goed-
dink, vir homself en sy saad na 
hom, van geslag tot geslag.

82 Laat my dienskneg William 
Law aandelekapitaal in daardie 
huis plaas vir homself en sy saad 
na hom, van geslag tot geslag.

83 Indien hy my wil wil doen, 
moenie dat hy sy familie neem 
na die oostelike landstreke nie, 
naamlik na Kirtland, nietemin, 
Ek, die Here, sal Kirtland opbou, 
maar Ek, die Here, het ’n gésel 
voorberei vir die inwoners daar-
van.

84 En met my dienskneg Almon 
Babbitt, is daar vele dinge waarin 
Ek nie ’n welbehae het nie; kyk, 
hy begeer om sy raad te vestig in 
plaas van die raad wat Ek geordi-
neer het, naamlik dit van die Pre-
sidensie van my kerk; en hy rig ’n 
a goue kalf op vir die aanbidding 
van my volk.

85 Laat niemand van hierdie 
plek a gaan wat hierheen gekom 

 75 a Spr. 31:9.
  b Gén. 4:4–5;  

Moses 5:18–28.
 84 a Ex. 32:2–4.

 85 a Lk. 9:62.
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het wat poog om my gebooie te 
onderhou nie.

86 Indien hulle hier lewe, laat 
hulle vir My lewe; en indien hulle 
sterwe, laat hulle vir My sterwe; 
want hulle sal hier a rus van alle 
arbeid, en sal hulle werke voort-
sit.

87 Daarom, laat my dienskneg 
William sy vertroue in My plaas, 
en ophou om te vrees oor sy fa-
milie, vanweë die siekte in die 
streek. Indien julle my a liefhet, 
onderhou my gebooie; en die 
siekte in die streek sal tot julle 
heerlikheid b strek.

88 Laat my dienskneg William 
gaan en my ewigdurende evan-
gelie met ’n luide stem verkon-
dig, en met groot vreugde, soos 
hy geïnspireer sal word deur my 
a Gees, aan die inwoners van War-
saw, en ook aan die inwoners van 
Carthage, en ook aan die inwo-
ners van Burlington, en ook aan 
die inwoners van Madison, en ge-
duldig en ywerig wag vir verdere 
opdragte tydens my algemene 
konferensie, sê die Here.

89 Indien hy my wil wil doen, 
laat hom van nou af ag slaan 
op die raad van my dienskneg 
Joseph, en met sy rente die a saak 
van die armes ondersteun, en b die 
nuwe vertaling van my heilige 

woord aan die inwoners van die 
aarde publiseer.

90 En indien hy dit doen, sal Ek 
hom a seën met ’n menigvuldig-
heid van seëninge, sodat hy nie 
verlate sal wees nie, nóg sy saad 
b bedelend om brood gevind word.

91 En verder, voorwaar Ek sê 
vir julle, laat my dienskneg Wil-
liam aangestel, geordineer, en ge-
salf word as ’n raadgewer vir my 
dienskneg Joseph, in die plek van 
my dienskneg Hyrum, sodat my 
dienskneg Hyrum die amp van 
Priesterskap en a Patriarg opneem, 
wat aan hom toegewys is deur sy 
vader, deur seëning en ook deur 
reg.

92 Dat hy van nou af die sleu-
tels van die a patriargale seëninge 
op die hoofde van my hele volk 
sal hou.

93 Dat wie hy ook al seën, ge-
seën sal word, en wie ook al hy 
a vervloek, vervloek sal wees; dat 
wat hy ook al op die aarde sal 
b bind, in die hemel gebonde sal 
wees; en wat hy ook al sal los-
maak op die aarde, losgemaak 
sal wees in die hemel.

94 En vanaf hierdie tyd wys Ek 
hom aan dat hy ’n profeet, en ’n 
a siener, en ’n openbaarder vir my 
kerk sal wees, asook my diens-
kneg Joseph;

 86 a Openb. 14:13.  
gs Paradys;  
Rus.

 87 a Joh. 14:15.
  b L&V 121:8; 122:7.
 88 a gs God, Godheid—

God die Heilige Gees.
 89 a L&V 78:3.

  b di die Joseph 
Smith-vertaling 
van die Bybel.

 90 a gs Seën, Geseënd, 
Seëning.

  b Ps. 37:25.
 91 a L&V 107:39–40.  

gs Patriarg, 

Patriargaal.
 92 a gs Patriargale 

Seëninge.
 93 a L&V 132:45–47.
  b Matt. 16:19.  

gs Verseël, Verseëling.
 94 a L&V 107:91–92.  

gs Siener.

LEER EN VERBONDE 124:86–94 308



95 Sodat hy in harmonie met my 
dienskneg Joseph kan optree; en 
dat hy raad sal ontvang van my 
dienskneg Joseph, wat aan hom 
die a sleutels sal toon waardeur hy 
mag vra en ontvang, en gekroon 
word met dieselfde seëning, en 
heerlikheid, en eer, en priester-
skap, en gawes van die priester-
skap wat eens op hom geplaas is 
wat my dienskneg b Oliver Cow-
dery was.

96 Sodat my dienskneg Hyrum 
getuienis mag lewer van die 
dinge wat Ek aan hom sal toon, 
sodat sy naam in eerbare herin-
nering mag wees van geslag tot 
geslag, vir ewig en ewig.

97 Laat my dienskneg William 
Law ook die sleutels ontvang 
waardeur hy seëninge mag vra 
en ontvang; laat hom a nederig 
wees voor My, en sonder b bedrog 
wees, en hy sal van my Gees ont-
vang, naamlik die c Trooster, wat 
die waarheid van alle dinge aan 
hom sal openbaar, en sal aan hom 
op die bepaalde uur gee wat hy 
moet sê.

98 En hierdie a tekens sal hom 
volg—hy sal die siekes b genees, 
hy sal duiwels uitwerp, en sal 
verlos word van diegene wat do-
delike gif aan hom wil toedien;

99 En hy sal in paaie gelei word 
waar die a giftige slang nie sy hak-
skeen kan gryp nie, en hy sal in 

die b verbeelding van sy gedagtes 
opstyg soos op die vleuels van ’n 
arend.

100 En wat daarvan indien Ek 
wil dat hy die dooies opwek, laat 
hom nie sy stem terughou nie.

101 Daarom, laat my dienskneg 
William hardop roep en nie te-
rughou nie, met vreugde en blyd-
skap, en met hosannas aan Hom 
wat op die troon sit vir ewig en 
ewig, sê die Here julle God.

102 Kyk, Ek sê vir julle, Ek het ’n 
sending gereed vir my dienskneg 
William, en my dienskneg Hyrum, 
en slegs vir hulle; en laat my diens-
kneg Joseph tuis vertoef, want hy 
word benodig. Die res sal Ek julle 
hierna toon. Dit is so. Amen.

103 En verder, voorwaar Ek sê 
vir julle, indien my dienskneg 
a Sidney My sal dien en ’n raad-
gewer wil wees vir my dienskneg 
Joseph, laat hom opstaan en in 
die amp van sy roeping staan, en 
homself verootmoedig voor My.

104 En indien hy ’n aanvaarbare 
offerande aan my offer, en beken-
tenisse, en by my volk bly, kyk, 
Ek, die Here julle God, sal hom 
genees dat hy genees sal wees; 
en hy sal weer sy stem verhef op 
die berge, en ’n a segsman voor my 
aangesig wees.

105 Laat hom kom en sy fami-
lie vestig in die buurt waar my 
dienskneg Joseph woon.

 95 a L&V 6:28.
  b gs Cowdery, Oliver.
 97 a gs Nederig, 

Nederigheid.
  b gs Bedrog, Bedrieg, 

Bedrieër.

  c gs Trooster.
 98 a Mark. 16:17–18.  

gs Gawes van 
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  b gs Genees, Genesings.
 99 a L&V 84:71–73.
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106 En op al sy reise, laat hom 
sy stem verhef soos met die klank 
van ’n trompet, en die inwoners 
van die aarde waarsku om die 
toorn wat kom, te ontvlug.

107 Laat hom my dienskneg 
Joseph bystaan, en laat ook my 
dienskneg William Law my diens-
kneg Joseph bystaan om ’n ern-
stige a proklamasie te maak aan die 
konings van die aarde, net soos Ek 
voorheen vir julle gesê het.

108 Indien my dienskneg Sid-
ney my wil wil doen, moenie dat 
hy sy familie verhuis na die a oos-
telike landstreke nie, maar laat 
hom hulle woonplek verander, 
net soos Ek gesê het.

109 Kyk, dit is nie my wil dat hy 
sal poog om veiligheid en toevlug 
te vind buite die stad wat Ek aan 
julle toegewys het nie, naamlik 
die stad a Nauvoo.

110 Voorwaar Ek sê vir julle, 
selfs nou, indien hy wil ag slaan 
op my stem, sal dit goed gaan met 
hom. Dit is so. Amen.

111 En verder, voorwaar Ek sê 
vir julle, laat my dienskneg Amos 
Davies aandelekapitaal betaal in 
die hande van diegene wat Ek 
aangestel het om ’n losieshuis te 
bou, naamlik die Nauvoo-huis.

112 Laat hom dít doen indien hy 
’n belang wil hê; en laat hom ag 
slaan op die raad van my diens-
kneg Joseph, en arbei met sy eie 
hande sodat hy die vertroue van 
mense kan wen.

113 En wanneer hy homself ge-
trou sal bewys in alle dinge wat 
aan sy sorg toevertrou sal word, 
ja, naamlik ’n paar dinge, sal hy 
a heerser oor vele gemaak word.

114 Laat hom homself daarom 
a verneder sodat hy verhef mag 
word. Dit is so. Amen.

115 En verder, voorwaar Ek sê 
vir julle, indien my dienskneg 
Robert D. Foster my stem wil ge-
hoorsaam, laat hom ’n huis bou 
vir my dienskneg Joseph, volgens 
die kontrak wat hy met hom ge-
sluit het, soos die deur van tyd tot 
tyd vir hom sal open.

116 En laat hom bekeer van al 
sy dwaashede, en homself beklee 
met a naasteliefde; en ophou om 
boosheid te doen, en al sy harde 
woorde opsy sit;

117 En ook aandelekapitaal in 
die hande van die kworum van 
Nauvoo-huis betaal, vir homself 
en vir sy geslag na hom, van ge-
slag tot geslag;

118 En ag slaan op die raad 
van my diensknegte Joseph en 
Hyrum, en William Law, en aan 
die gesaghebbers wat Ek geroep 
het om die fondament van Sion te 
lê; en dit sal goed gaan met hom 
vir ewig en ewig. Dit is so. Amen.

119 En verder, voorwaar Ek sê 
vir julle, laat niemand aandele-
kapitaal betaal aan die kworum 
van Nauvoo-huis nie, tensy hy ’n 
gelowige is in die Boek van Mor-
mon, en die openbarings wat Ek 

 107 a L&V 124:2–4.
 108 a L&V 124:82–83.
 109 a gs Nauvoo, 

Illinois (VSA).
 113 a Matt. 25:14–30.
 114 a Matt. 23:12;  

L&V 101:42.
 116 a Kol. 3:14.  

gs Naasteliefde.
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 120 a Matt. 5:37;  
L&V 98:7.

 123 a gs Amp, Ampsdraer.
  b gs Sleutels van die 

Priesterskap.
  c gs Melgisédekse 

Priesterskap.
 124 a gs Patriarg, 

Patriargaal.
  b gs Verseël, Verseëling.
  c L&V 76:53; 88:3–4.  

gs Heilige Gees 
van Belofte.

  d Efés. 4:30.
  e Openb. 3:10.
 125 a L&V 21:1.  

gs Siener.
 126 a L&V 90:4–5.
 127 a gs Young, Brigham.
 128 a gs Apostel.
  b Mark. 16:15.
 130 a gs Patten, David W.
  b L&V 124:19.

aan julle gegee het, sê die Here 
julle God.

120 Want dit wat a meer of min-
der is as hierdie kom van die bose, 
en sal gepaard gaan met vervloe-
kinge en nie seëninge nie, sê die 
Here julle God. Dit is so. Amen.

121 En verder, voorwaar Ek sê 
vir julle, laat die kworum van die 
Nauvoo-huis ’n regverdige ver-
goeding van loon ontvang vir al 
hulle arbeid wat hulle verrig in 
die bou van die Nauvoo-huis en 
laat hulle loon wees soos onder-
ling ooreengekom, betreffende 
die bedrag daarvan.

122 En laat elkeen wat aandele-
kapitaal betaal, sy gedeelte van 
hulle loon dra, indien dit nodig is, 
vir hulle onderhoud, sê die Here; 
andersins sal hulle arbeid gereken 
word as aandelekapitaal in daar-
die huis. Dit is so. Amen.

123 Voorwaar Ek sê vir julle, Ek 
gee nou aan julle die a ampsdraers 
behorende tot my Priesterskap, 
dat julle die b sleutels daarvan 
mag hou, naamlik die Priester-
skap wat volgens die orde van 
c Melgisédek is, wat na die orde 
van my Eniggebore Seun is.

124 Eerstens, gee Ek aan julle 
Hyrum Smith om ’n a patriarg te 
wees vir julle, om die b ver seëlende 
seëninge van my kerk te hou, 

naamlik die Heilige Gees van die 
c belofte; waardeur julle d verseël 
word tot die dag van verlossing, 
sodat julle nie mag val nie, nie-
teenstaande die e uur van versoe-
king wat oor julle mag kom.

125 Ek gee aan julle my diens-
kneg Joseph om ’n presiderende 
ouderling oor my hele kerk te 
wees, om ’n vertaler, ’n openbaar-
der, ’n a siener, en profeet te wees.

126 Ek gee vir hom as raadge-
wers my dienskneg Sidney Rig-
don en my dienskneg William 
Law, sodat hulle ’n kworum en 
Eerste Presidensie mag uitmaak, 
om die a openbarings namens die 
hele kerk te ontvang.

127 Ek gee aan julle my diens-
kneg a Brigham Young om ’n pre-
sident oor die reisende raad van 
die Twaalf te wees;

128 Welke a Twaalf die sleutels 
hou om die gesag te open van 
my koninkryk in die vier hoeke 
van die aarde, en daarna om my 
woord aan elke skepsel te b stuur.

129 Hulle is Heber C. Kimball, 
Parley P. Pratt, Orson Pratt, Orson 
Hyde, William Smith, John Taylor, 
John E. Page, Wilford Woodruff, 
Willard Richards,  George A. 
Smith;

130 a David Patten het Ek tot my-
self b geneem; kyk, sy priesterskap 
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neem niemand van hom nie; 
maar, voorwaar, Ek sê vir julle, 
’n ander mag aangestel word in 
dieselfde roeping.

131 En verder, Ek sê vir julle, Ek 
gee aan julle ’n a hoëraad, vir die 
hoeksteen van Sion—

132 Naamlik, Samuel Bent, 
Henry G. Sherwood, George W. 
Harris, Charles C. Rich, Thomas 
Grover, Newel Knight, David 
Dort, Dunbar Wilson—Seymour 
Brunson het Ek vir myself ge-
neem; sy priesterskap neem nie-
mand nie; maar ’n ander mag 
aangestel word tot dieselfde 
priesterskap in sy plek; en voor-
waar Ek sê vir julle, laat my diens-
kneg Aaron Johnson tot hierdie 
roeping in sy plek geordineer 
word—David Fullmer, Alpheus 
Cutler, William Huntington.

133 En verder, Ek gee aan julle 
Don C. Smith om ’n president te 
wees oor ’n kworum van hoë-
priesters;

134 Welke ordinansie ingestel is 
vir die doel om diegene te kwa-
lifiseer wat aangestel sal word as 
staande presidente of diensknegte 
oor die verskillende a penne wat 
oraloor verstrooi is;

135 En hulle mag ook reis indien 
hulle verkies, maar moet eerder 
geordineer word as staande pre-
sidente; dit is die amp van hulle 
roeping, sê die Here julle God.

136 Ek gee aan hom Amasa Ly-
man en Noah Packard as raadge-
wers, sodat hulle mag presideer 

oor die kworum van hoëpriesters 
van my kerk, sê die Here.

137 En verder, Ek sê vir julle, Ek 
gee aan julle John A. Hicks, Sa-
muel Williams, en Jesse Baker, 
welke priesterskap is om te pre-
sideer oor die kworum van a ou-
derlinge, welke kworum ingestel 
is as staande dienaars; nietemin, 
hulle mag reis, tog is hulle geordi-
neer om staande dienaars vir my 
kerk te wees, sê die Here.

138 En verder, Ek gee aan julle 
Joseph Young, Josiah Butterfield, 
Daniel Miles, Henry Herriman, 
Zera Pulsipher, Levi Hancock, Ja-
mes Foster om oor die kworums 
van a sewentigs te presideer;

139 Welke kworum ingestel is 
vir reisende ouderlinge om ge-
tuienis te lewer van my Naam in 
die hele wêreld waarheen die rei-
sende hoëraad, my apostels, hulle 
sal stuur om ’n weg voor te berei 
voor my aangesig.

140 Die verskil tussen hierdie 
kworum en die kworum van ou-
derlinge is dat die een voort-
durend moet reis, en die ander 
moet oor die kerke van tyd tot 
tyd presideer; die een het die ver-
antwoordelikheid om van tyd tot 
tyd te presideer, en die ander het 
geen verantwoordelikheid om te 
presideer nie, sê die Here julle 
God.

141 En verder, Ek sê vir julle, 
Ek gee aan julle Vinson Knight, 
Samuel H. Smith, en Shadrach 
Roundy indien hy dit sal aanvaar, 

 131 a gs Hoëraad.
 134 a gs Pen.

 137 a L&V 107:11–12, 89–90.  
gs Kworum;  

Ouderling.
 138 a gs Sewentig.
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om te presideer oor die a bisdom; 
’n kennis van genoemde bisdom 
is aan julle in die boek van die 
b Leer en Verbonde gegee.

142 En verder, Ek sê vir julle, Sa-
muel Rolfe en sy raadgewers as 
priesters, en die president van die 
leraars en sy raadgewers, en ook 
die president van die diakens en 
sy raadgewers, en ook die presi-
dent van die pen en sy raadge-
wers.

143 Die bogenoemde ampte het 
Ek aan julle gegee, en die sleutels 
daarvan, vir hulp en vir bestuur, 

vir die werk van die bediening en 
die a vervolmaking van my hei-
liges.

144 En ’n gebod gee Ek aan julle, 
dat julle al hierdie ampte moet 
vul en daardie name a goedkeur 
wat Ek genoem het, of anders 
hulle afkeur tydens my algemene 
konferensie;

145 En dat julle kamers moet 
voorberei vir al hierdie ampte in 
my huis wanneer julle dit vir my 
Naam bou, sê die Here julle God. 
Dit is so. Amen.

 141 a L&V 68:14; 107:15.
  b gs Leer en Verbonde.
 143 a Efés. 4:11–14.
 144 a L&V 26:2.  

gs Algemene 

   Instemming.
125 2 a gs Jesus Christus—

Om die Naam van 
Jesus Christus op 
ons te neem.

 3 a gs Zarahemla.
 4 a di Nashville, 

Lee-distrik, Iowa.
  b gs Pen.

AFDELING 125
Openbaring gegee deur Joseph Smith die Profeet te Nauvoo, Illinois, 
Maart 1841, aangaande die Heiliges in die Iowagrondgebied.

1–4, Die Heiliges moet stede bou 
en versamel na die penne van Sion.

Wat is die wil van die Here aan-
gaande die heiliges in die Iowa-
grondgebied?

2 Voorwaar, so sê die Here, Ek 
sê vir julle, indien diegene wat 
hulleself na my Naam a noem en 
poog om my heiliges te wees, in-
dien hulle my wil wil doen en 
my gebooie onderhou aangaande 
hulle, laat hulle hulself byeen ver-
samel op die plekke wat Ek vir 
hulle sal aandui deur my diens-
kneg Joseph, en stede opbou vir 

my Naam, sodat hulle voorbereid 
mag wees vir dit wat voorlê in ’n 
toekomstige tyd.

3 Laat hulle ’n stad opbou vir 
my Naam op die land oorkant die 
stad Nauvoo, en laat dit die naam 
a Zarahemla genoem word.

4 En laat al diegene wat vanaf 
die ooste, en die weste, en die 
noorde, en die suide kom, wat be-
geertes het om daarin te woon, 
hulle erfenisse daar opneem, 
asook in die stad a Nashville, of 
in die stad Nauvoo, en in al die 
b penne wat Ek aangewys het, sê 
die Here.
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126 1 a gs Young, Brigham.
 2 a gs Werke.

 3 a gs Gesin.
127 1 a Job 2:3; 

   Matt. 5:10–12;  
1 Petr. 2:20–23.

1–3, Brigham Young word geprys 
vir sy arbeid en is onthef van toe
komstige reise na verre plekke.

Dierbare en welbeminde broer, 
a Brigham Young, voorwaar so sê 
die Here aan jou: My dienskneg 
Brigham, dit word nie meer van 
jou hand vereis om jou familie te 
verlaat soos in vervloë tye nie, 

want jou offerande is aanvaar-
baar vir My.

2 Ek het jou a arbeid en geswoeg 
op jou reise vir my Naam gesien.

3 Ek gebied jou daarom om my 
woord oraloor te stuur, en sorg 
in besonder vir jou a gesin vanaf 
hierdie tyd, van nou af en vir 
ewig. Amen.

AFDELING 126
Openbaring gegee deur Joseph Smith die Profeet in die huis van Brig
ham Young, te Nauvoo, Illinois, 9 Julie 1841. Op hierdie tydstip was 
Brigham Young President van die Kworum van die Twaalf Apostels.

AFDELING 127
’n Brief van Joseph Smith die Profeet aan die Heiliges van die Laaste 
Dae te Nauvoo, Illinois, bevattende aanwysings oor die doop vir die 
dode, gedateer te Nauvoo, 1 September 1842.
1–4, Joseph Smith roem in vervol
ging en beproewing; 5–12, Verslae 
moet gehou word ten opsigte van 
die dope vir die dode.

In soverre die Here aan my ge-
openbaar het dat my vyande, 
beide in Missouri en hierdie 
Staat, weer besig was om my te 
agtervolg; en in soverre hulle my 
agtervolg sonder a rede, en nie die 
minste skadu of kleursel van ge-
regtigheid of reg aan hulle kant 
het in die beplanning van hulle 
vervolgings teen my nie; en in 
soverre hulle bewerings alles 
gegrond is op valsheid van die 

swartste skakering, het ek dit 
raadsaam en wysheid in my geag 
om die plek vir ’n kort tydperk te 
verlaat, vir my eie veiligheid en 
die veiligheid van hierdie volk. 
Ek wil aan almal sê met wie ek 
sake doen dat ek my aangeleent-
hede met agente en klerke gelaat 
het wat alle sake stiptelik en op 
’n behoorlike wyse sal afhandel, 
en sal toesien dat al my skuld 
mettertyd afgelos word, deur die 
verkoop van besittings, of ander-
sins, soos die geval mag vereis, 
of soos die omstandighede mag 
toelaat. Wanneer ek verneem dat 
die storm ten volle oorgewaai 
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het, dan sal ek weer na julle te-
rugkeer.

2 En wat die a gevare betref wat 
ek geroep word om deur te maak, 
lyk hulle slegs na ’n klein dinge-
tjie vir my, aangesien die b afguns 
en toorn van die mense my alle-
daagse lot was al die dae van my 
lewe; en om welke rede blyk dit 
geheimsinnig te wees, tensy ek 
c geordineer is van voor die grond-
legging van die wêreld vir een of 
ander goeie of slegte doel, soos 
julle mag verkies om dit te noem. 
Oordeel julle vir julself. God weet 
al hierdie dinge, of hulle goed of 
sleg is. Maar nietemin, ek is ge-
woond om in diep waters te swem. 
Dit het alles tweede natuur vir my 
geword; en ek voel, soos Paulus, 
om te roem in d beproewing; want 
tot op hierdie dag het die God van 
my vaders my verlos van hulle al-
mal, en sal my verlos van nou af; 
want kyk, en sien, ek sal triomfeer 
oor al my vyande, want die Here 
God het dit gespreek.

3 Laat al die heiliges hulle ver-
heug, daarom, en uitermate bly 
wees; want Israel se a God is hulle 
God, en Hy sal ’n regverdige ver-
gelding as loon op die hoofde van 
al hul onderdrukkers uitmeet.

4 En verder, voorwaar so sê 
die Here: Laat die werk aan my 

a tempel, en al die werke wat Ek 
aan julle toegewys het, voortduur 
en nie ophou nie; en laat julle 
b ywer, en julle volharding, en ge-
duld, en julle werke verdubbel 
word, en julle sal geensins julle 
loon verloor nie, sê die Here van 
die Leërskare. En as hulle julle 
c vervolg, so het hulle die profete 
en regverdige manne wat voor 
julle was vervolg. Vir dit alles is 
daar ’n loon in die hemel.

5 En verder, Ek gee aan julle ’n 
woord betreffende die a doop van 
julle b dode.

6 Voorwaar, so sê die Here vir 
julle aangaande julle dode: Wan-
neer enigeen van julle a gedoop 
word vir julle dode, laat daar ’n 
b verslaghouer wees, en laat hom 
’n ooggetuie van julle dope wees; 
laat hom hoor met sy ore, sodat 
hy mag getuig van ’n waarheid, 
sê die Here.

7 Sodat in al julle verslae dit 
in die hemel a opgeteken mag 
word; wat julle ook al b bind op 
die aarde, in die hemel gebind 
mag word; wat julle ook al op die 
aarde losmaak, in die hemel los-
gemaak mag word.

8 Want Ek is op die punt om vele 
dinge op die aarde te a herstel, be-
treffende die b priesterskap, sê die 
Here van die Leërskare.

 2 a Ps. 23.  
gs Vervolg, 
Vervolging.

  b gs Afguns.
  c gs Voorafver-

ordinering.
  d 2 Kor. 6:4–5.  

gs Teenstand.
 3 a 3 Ne. 11:12–14.

 4 a L&V 124:55.
  b gs Ywer.
  c gs Vervolg, 

Vervolging.
 5 a gs Doop—Doop 

vir die dode.
  b gs Heil vir die Dode.
 6 a 1 Kor. 15:29;  

L&V 128:13, 18.

  b L&V 128:2–4, 7.
 7 a gs Boek van die Lewe.
  b gs Verseël, Verseëling.
 8 a gs Herstelling van 

die Evangelie.
  b gs Melgisédekse 

Priesterskap.
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 9 a L&V 128:24.
 11 a Joh. 14:30;  

jsv Joh. 14:30 (Bylae).  

gs Duiwel.
 12 a L&V 124:125.  

gs Siener.

128 1 a gs Doop—Doop 
vir die dode.

9 En verder, laat al die a verslae 
in orde wees, sodat hulle in die 
argiewe van my heilige tempel 
geplaas mag word, om in herin-
nering gehou te word van geslag 
tot geslag, sê die Here van die 
Leër skare.

10 Ek wil aan al die heiliges sê 
dat ek begeer het, met ’n uiter-
mate groot begeerte, om hulle 
van die kansel toe te spreek oor 
die onderwerp van die doop vir 
die dode, op die volgende Sabbat. 
Maar in soverre dit buite my mag 
is om dit te doen, sal ek van tyd 
tot tyd die woord van die Here 
skryf, oor daardie onderwerp, en 

dit per pos aan julle stuur, asook 
vele ander dinge.

11 Ek sluit nou my brief af vir 
die huidige, weens gebrek aan 
meer tyd; want die vyand is ge-
reed, en soos die Saligmaker gesê 
het, die a prins van hierdie wêreld 
kom, maar hy het aan My niks 
nie.

12 Kyk, my gebed aan God is 
dat julle almal gered mag word. 
En ek onderteken myself as julle 
dienskneg in die Here, profeet en 
a siener van die Kerk van  Jesus 
Christus van die Heiliges van die 
Laaste Dae.

Joseph Smith.

AFDELING 128
’n Brief van Joseph Smith die Profeet aan die Kerk van Jesus  Christus 
van die Heiliges van die Laaste Dae, wat verdere inligting oor die 
doop vir die dode bevat, gedateer te Nauvoo, Illinois, 6 September 
1842.
1–5, Plaaslike en algemene ver
slaghouers moet verklaar ten op
sigte van die feit van dope vir die 
dode; 6–9, Hulle verslae is bindend 
en word opgeteken op die aarde en 
in die hemel; 10–14, Die doopvont 
is ’n gelykenis van die graf; 15–17, 
Elía het die mag ten opsigte van die 
doop vir die dode herstel; 18–21, Al 
die sleutels, magte, en gesag van vo
rige tydvakke is herstel; 22–25, Blye 
en wonderlike tydings word verkon
dig vir die lewendes en die dode.

Soos ek voorheen gesê het in my 
brief voordat ek my plek verlaat 
het, dat ek aan julle sou skryf van 
tyd tot tyd en julle inligting gee 
ten opsigte van vele onderwerpe, 
hervat ek nou die onderwerp van 
die a doop vir die dode, aangesien 
daardie onderwerp telkens in my 
gedagtes opkom, en my gevoe-
lens die sterkste aanraak, sedert 
ek deur my vyande agtervolg 
word.

2 Ek het ’n paar woorde van 
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openbaring geskryf aan julle aan-
gaande ’n verslaghouer. Ek het ’n 
paar bykomende gedagtes gehad 
oor hierdie saak, wat ek nou be-
vestig. Dit is, in my vorige brief 
is daar verklaar dat daar ’n a ver-
slaghouer moet wees, wat ’n oog-
getuie moet wees, en ook om te 
hoor met sy ore, sodat hy ’n ver-
slag kan maak van die waarheid 
voor die Here.

3 Nou, met betrekking tot hier-
die saak, dit sou baie moeilik 
wees vir een verslaghouer om ten 
alle tye teenwoordig te wees, en 
om al die sake af te handel. Om 
hierdie probleem te vermy, kan 
daar ’n verslaghouer in elke wyk 
van die stad aangestel word wat 
goed gekwalifiseerd is om akku-
rate notules te hou; en laat hom 
baie noukeurig en presies wees 
om al die verrigtinge te notuleer, 
en bevestig in sy verslag dat hy 
met sy oë gesien het, en gehoor 
het met sy ore, en die datum, en 
name, ensovoorts gee, en die ge-
skiedenis van die hele transak-
sie, en ook drie individue noem 
wat teenwoordig is, indien daar 
 eniges teenwoordig is wat ter 
eniger tyd opgeroep kan word 
om dit te bevestig, sodat in die 
mond van twee of drie a getuies 
elke woord gevestig mag word.

4 Dan, laat daar ’n algemene 
verslaghouer wees, aan wie hier-
die ander verslae gegee kan word, 
vergesel van sertifikate met hul 
eie handtekeninge, wat bevestig 

dat die verslag wat hulle gemaak 
het waar is. Dan kan die algemene 
verslaghouer die verslag in die al-
gemene kerkboek plaas, met die 
sertifikate en al die teenwoor-
dige getuies, met sy eie verkla-
ring dat hy waarlik glo dat die 
bogenoemde verklaring en ver-
slae waar is, vanuit sy kennis van 
die algemene karakter en aanstel-
ling van daardie mans deur die 
kerk. En wanneer dit gedoen is 
in die algemene kerkboek, sal die 
verslag net so heilig wees, en sal 
die ordinansie geldig maak, pre-
sies asof hy met sy oë gesien en 
met sy ore gehoor het, en ’n ver-
slag gemaak het daarvan in die 
algemene kerkboek.

5 Julle mag dink dat hierdie 
orde van dinge baie presies is, 
maar laat ek vir julle vertel dat 
dit slegs is om die wil van God te 
beantwoord, deur die nakoming 
van die ordinansie en voorberei-
ding wat die Here geordineer en 
voorberei het voor die grondleg-
ging van die wêreld, vir die a sa-
ligmaking van die dode wat sou 
sterf sonder ’n b kennis van die 
evangelie.

6 En verder wil Ek hê dat julle 
onthou dat Johannes die Open-
baarder hierdie presiese onder-
werp oordink het ten opsigte 
van die dode toe hy verklaar het, 
soos julle in Openbaring 20:12 sal 
 vind—En ek het die dode, klein en 
groot, voor God sien staan; en die 
boeke is geopen; en ’n ander boek is 

 2 a L&V 127:6.
 3 a gs Getuie.

 5 a gs Heil vir die Dode.
  b 1 Petr. 4:6.
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 7 a Openb. 20:12;  
L&V 127:6–7.  
gs Boek van die Lewe.

  b L&V 21:1.

 8 a gs Krag;  
Priesterskap.

  b gs Verseël, Verseëling.
  c gs Ordinansies.

  d gs Heil vir die Dode.
 9 a gs Tydvak.
  b gs Gesag.
  c gs Jehova.

geopen, wat die boek van die lewe 
is. En die dode is geoordeel ooreen
komstig daardie dinge wat in die 
boeke geskryf is, volgens hulle werke.

7 Julle sal in hierdie aanhaling 
opmerk dat die boeke geopen is; 
en ’n ander boek is geopen, wat 
die a boek van die lewe is; maar 
die dode is geoordeel volgens wat 
in die boeke geskryf is, volgens 
hulle werke; gevolglik moet die 
boeke waarvan gespreek is, die 
boeke wees wat die verslae van 
hulle werke bevat, en verwys na 
die b verslae wat op die aarde ge-
hou word. En die boek wat die 
boek van die lewe was, is die 
verslag wat in die hemel byge-
hou word; die beginsel is presies 
in ooreenstemming met die leer-
stelling wat julle gebied is in die 
openbaring vervat in die brief wat 
ek aan julle geskryf het voor ek 
my plek verlaat het—sodat dit in 
al julle verslae in die hemel opge-
teken mag word.

8 Nou, die aard van hierdie ordi-
nansie is gegrond in die a mag van 
die priesterskap, deur die open-
baring van Jesus Christus, waarin 
dit vergun word dat wat julle ook 
al b bind op die aarde, sal gebonde 
wees in die hemel, en wat julle 
ook al sal losmaak op die aarde, 
sal losgemaak wees in die hemel. 
Of, met ander woorde, as die ver-
taling anders beskou word, wat 
julle ook al opteken op die aarde, 

sal opgeteken word in die hemel, 
en wat julle nie op die aarde op-
teken nie, sal nie in die hemel op-
geteken word nie; want uit die 
boeke sal julle dode geoordeel 
word, volgens hulle werke, hetsy 
hulle self die c ordinansies uitge-
voer het in hul eie propria per
sona, of deur middel van hulle eie 
agente, ooreenkomstig die ordi-
nansie wat God voorberei het vir 
hulle d heil vanaf voor die grond-
legging van die wêreld, volgens 
die verslae wat hulle bygehou het 
aangaande hulle dode.

9 Dit mag vir sommiges voor-
kom as ’n baie gewaagde leerstel-
ling waarvan ons praat—’n mag 
wat opteken of bind op die aarde 
en in die hemel bind. Nietemin, in 
alle eeue van die wêreld wanneer 
die Here ook al ’n a tydvak van die 
priesterskap gegee het aan enige 
man deur ware openbaring, of 
enige groep mans, is hierdie mag 
altyd gegee. Derhalwe, wat ook al 
daardie mans met b gesag gedoen 
het, in die Naam van die Here, 
en dit waarlik en getrou gedoen 
het, en ’n behoorlike en getroue 
verslag daarvan bygehou het, het 
dit ’n wet op aarde en in die he-
mel geword, en kon nie ongeldig 
verklaar word nie volgens die de-
krete van die groot c Jehova. Dit 
is ’n betroubare woord. Wie kan 
dit hoor?

10 En verder, as presedent, 
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Matthéüs 16:18, 19: En Ek sê ook 
vir jou, Dat jy Petrus is, en op hier
die rots sal Ek my kerk bou, en die 
poorte van die hel sal dit nie oorwel
dig nie. En Ek sal jou die sleutels van 
die koninkryk van die hemel gee: en 
wat jy ook op die aarde sal bind, sal 
in die hemel gebonde wees, en wat jy 
ook op die aarde mag ontbind, sal in 
die hemel ontbonde wees.

11 Nou, die groot en vername 
geheim van die hele saak, en die 
summum bonum van die hele on-
derwerp wat voor ons lê, berus 
op die verkryging van die magte 
van die Heilige Priesterskap. Vir 
hom aan wie hierdie a sleutels ge-
gee is, is dit nie moeilik om ken-
nis te verkry van feite ten opsigte 
van die b heil van die kinders van 
mense nie, beide vir die dode 
asook vir die lewendes.

12 Hierin is a heerlikheid en b eer, 
en c onsterflikheid en die ewige 
lewe—Die ordinansie van doop 
deur water, om daarin d onder-
dompel te word om te voldoen 
aan die gelykenis met die dood, 
sodat een beginsel mag ooreen-
stem met die ander; om onder 
die water gedompel te word en 
uit te kom uit die water is oor-
eenkomstig die gelykenis van die 
opstanding van die dode wat uit 
hulle grafte voortkom; derhalwe 
is hierdie ordinansie ingestel om 
’n verwantskap te vorm met die 
ordinansie van die doop vir die 

dode, synde na die gelykenis van 
die dode.

13 Gevolglik is die a doopvont 
ingestel as ’n b simbool van die 
graf, en is gebied om in ’n plek te 
wees onderkant waar die lewen-
des gewoonlik vergader, om die 
lewendes en die dode te onder-
skei, en sodat alle dinge hulle ge-
lykenis mag hê, en dat hulle mag 
ooreenstem, die een met die an-
der—dat dit wat aards is ooreen-
stem met dit wat hemels is, soos 
Paulus verklaar het, 1 Korinthiërs 
15:46, 47, en 48:

14 Die geestelike is egter nie eer
ste nie, maar dit wat natuurlik is; 
en daarna dit wat geestelik is. Die 
eerste mens is uit die aarde, aards; 
die tweede mens is die Here vanuit 
die hemel. Soos die aardse is, so ook 
is hulle wat aards is; en soos die he
melse is, so is ook hulle wat hemels is. 
En soos die verslae op die aarde 
is met betrekking tot julle dode, 
wat nougeset bygehou is, so ook 
is die verslae in die hemel. Dit, 
derhalwe, is die a verseëlings- en 
bindingsmag, en, in een sin van 
die woord, die b sleutels van die 
koninkryk, wat bestaan uit die 
sleutel van c kennis.

15 En nou, my geliefde broers 
en susters, laat ek julle verseker 
dat hierdie beginsels aangaande 
die dode en die lewendes is wat 
nie ligtelik beskou kan word nie, 
betreffende ons heil. Want hulle 

 11 a gs Sleutels van die 
Priesterskap.

  b gs Heil.
 12 a gs Heerlikheid.
  b gs Eer.

  c gs Onsterflik, 
Onsterflikheid.

  d gs Doop—Doop deur 
onderdompeling.

 13 a L&V 124:29.

  b gs Simbolisme.
 14 a gs Verseël, Verseëling.
  b gs Sleutels van die 

Priesterskap.
  c jsv Lk. 11:53 (Bylae).
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 15 a gs Heil vir die Dode.
  b Hebr. 11:40.  

gs Volmaak.
 17 a gs Herstelling van 

die Evangelie.
  b 3 Ne. 25:5–6;  

L&V 2; 110:13–16.  

gs Elía.
 18 a JS—G 1:36–39.
  b gs Geslagsregister;  

Ordinansies—
Plaasvervangende 
ordinansies.

  c L&V 124:28–30; 

127:6–7.
  d gs Tydvak.
  e L&V 35:18.
  f Matt. 11:25;  

Lk. 10:21;  
Alma 32:23.

a saligheid is noodsaaklik en on-
ontbeerlik vir ons saligheid, soos 
Paulus sê aangaande die vaders—
dat hulle nie sonder ons b volmaak 
kan word nie—nóg kan ons son-
der ons dode volmaak gemaak 
word.

16 En nou, ten opsigte van die 
doop vir die dode, sal ek julle 
nog ’n aanhaling van Paulus gee, 
1 Korinthiërs 15:29: Anders, wat 
sal hulle doen wat hulle vir die dode 
laat doop, as die dode geheel en al nie 
opstaan nie? Waarom word hulle dan 
vir die dode gedoop?

17 En verder, in verband met 
hierdie aanhaling, sal ek julle ’n 
aanhaling gee van een van die 
profete, wat sy oog gerig het op 
die a herstelling van die priester-
skap, die heerlikhede wat in die 
laaste dae geopenbaar sal word, 
en op ’n besondere wyse hierdie 
wonderlikste van alle onderwerpe 
behorende tot die ewigdurende 
evangelie, naamlik die doop vir 
die dode; want Maleági sê, laaste 
hoofstuk, 5de en 6de verse: Kyk, 
Ek stuur julle die profeet b Elía voor 
die koms van die groot en vreeslike 
dag van die Here: En hy sal die hart 
van die vaders keer tot die kinders, 
en die hart van die kinders tot hulle 
vaders, sodat Ek nie kom en die land 
met ’n vloek tref nie.

18 Ek kon moontlik ’n a duideli-

ker vertaling hiervan gegee het, 
maar dit is duidelik genoeg vir 
my doeleindes soos dit staan. Dit 
is genoeg om te weet, in hierdie 
geval, dat die aarde met ’n vloek 
getref sal word tensy daar ’n ver-
bindende b skakel van een of an-
der aard tussen die vaders en die 
kinders is, op een of ander on-
derwerp—en kyk, wat is daar-
die onderwerp? Dit is die c doop 
vir die dode. Want ons sonder 
hulle kan nie volmaak gemaak 
word nie; nóg kan hulle sonder 
ons volmaak gemaak word. Nóg 
kan hulle nóg ons volmaak ge-
maak word sonder diegene wat 
ook gesterf het in die evangelie; 
want dit is noodsaaklik vir die in-
lui van die d tydvak van die vol-
heid van tye, welke tydvak nou 
begin om ingelui te word, sodat ’n 
gehele en volmaakte vereniging, 
en saambinding van tydvakke, en 
sleutels, en magte, en heerlikhede 
moet plaasvind, en geopenbaar 
word vanaf die dae van Adam 
en wel tot die huidige tyd. En nie 
slegs dit nie, maar daardie dinge 
wat nooit geopenbaar is vanaf die 
e grondlegging van die wêreld nie, 
maar verberg was van die wyses 
en verstandiges, sal geopenbaar 
word aan f kindertjies en suige-
linge in hierdie, die tydvak van 
die volheid van tye.
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19 Nou, wat hoor ons in die 
evangelie wat ons ontvang het? 
’n Stem van blydskap! ’n Stem 
van barmhartigheid vanuit die 
hemel; en ’n stem van a waarheid 
uit die aarde; blye tydings vir die 
dode; ’n stem van blydskap vir 
die lewendes en die dode; blye 
b tydings van groot vreugde. Hoe 
lieflik op die berge is die c voete 
van hulle wat blye tydings bring 
van goeie dinge, en vir Sion sê: 
Kyk, jou God heers! Soos die d dou 
van Karmel, so sal die kennis van 
God op hulle neerdaal!

20 En verder, wat hoor ons? Blye 
tydings van a Cumora! b Moroni, 
’n engel uit die hemel, wat die 
vervulling van die profete ver-
kondig—die c boek om geopen-
baar te word. ’n Stem van die 
Here in die wildernis van d Fay-
ette,  Seneca- distrik, wat die drie 
getuies aankondig om e getuienis 
te lewer van die boek! Die stem 
van f Mígael op die walle van die 
Susquehanna, wat die duiwel uit-
geken het toe hy verskyn het as 
’n engel van die g lig! Die stemme 
van h Petrus, Jakobus, en Johan-
nes in die wildernis tussen Har-
mony, Susquehanna-distrik, en 
Colesville, Broome-distrik, op die 

Susquehanna-rivier, wat verklaar 
dat hulle die i sleutels van die ko-
ninkryk besit, en van die tydvak 
van die volheid van tye!

21 En verder, die stem van die 
God in die kamer van bejaarde 
a Vader Whitmer, in Fayette, Se-
neca-distrik, en op verskeie tye 
en verskillende plekke deur al die 
reise en beproewings van hierdie 
Kerk van Jesus Christus van die 
Heiliges van die Laaste Dae! En 
die stem van Mígael, die aarts-
engel; die stem van b Gabriël, en 
van c Rafael, en van verskillende 
d engele, vanaf Mígael of e Adam 
tot in die huidige tyd, en almal 
verklaar hulle f tydvak, hul regte, 
hul sleutels, hul eerbewyse, hulle 
majesteit en heerlikheid, en die 
mag van hulle priesterskap; en 
reël op reël gee, g beginsel op be-
ginsel, hier ’n bietjie, en daar ’n 
bietjie; en aan ons vertroosting 
gee deur dit te verkondig wat sal 
kom, en ons h hoop bevestig!

22 Broers, sal ons nie voortgaan 
vir so ’n groot saak nie? Gaan 
voorwaarts en nie terugwaarts 
nie. Moedhou, broers, en voren-
toe, vorentoe na die oorwinning! 
Laat julle harte hulle verbly, en 
wees uitermate bly. Laat die aarde 

 19 a Ps. 85:10–11.
  b Lk. 2:10.
  c Jes. 52:7–10;  

Mosia 15:13–18;  
3 Ne. 20:40.

  d Deut. 32:2;  
L&V 121:45.

 20 a JS—G 1:51–52.  
gs Cumora-heuwel, 
Die.

  b gs Moroni, Seun 

van Mormon.
  c Jes. 29:4, 11–14;  

2 Ne. 27:6–29.  
gs Boek van Mormon.

  d gs Fayette, New 
York (VSA).

  e L&V 17:1–3.
  f L&V 27:11.  

gs Adam.
  g 2 Kor. 11:14.
  h L&V 27:12.

  i gs Sleutels van die 
Priesterskap.

 21 a di Peter Whitmer Snr.
  b gs Gabriël.
  c gs Rafael.
  d gs Engele.
  e L&V 107:53–56.
  f gs Tydvak.
  g Jes. 28:10.
  h gs Hoop.
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 22 a Jes. 49:13.
  b Jes. 7:14;  

Alma 5:50.  
gs Immánuel.

  c gs Verlos, Verlossing.
  d Jes. 24:22;  

L&V 76:72–74.
 23 a Jes. 44:23.
  b Lk. 19:40.

  c Job 38:7.
  d gs Onsterflik, 

Onsterflikheid.
  e gs Ewige Lewe.
 24 a gs Tweede Koms 

van Jesus Christus.
  b Mal. 3:1–3.
  c 3 Ne. 24:2–3.  

gs Aarde—Reiniging 

van die aarde.
  d Sag. 13:9.
  e Deut. 10:8;  

L&V 13; 124:39.
  f L&V 84:31.  

gs Offerande.
  g L&V 127:9.  

gs Geslagsregister.

uitbreek in a gesang. Laat die dode 
gesange van ewige lofprysinge 
aanhef vir die Koning b Immánuel, 
wat voor die wêreld was, geordi-
neer het dít wat ons in staat sou 
stel om hulle te c verlos uit hulle 
d gevangenis; want die gevange-
nes sal vrygelaat word.

23 Laat die a berge juig van blyd-
skap, en al julle valleie hardop 
uitroep; en al julle seë en droë 
lande vertel van die wondere van 
julle Ewige Koning! En julle ri-
viere, en spruite, en stroompies, 
afwaarts vloei met blydskap. Laat 
die bosse en al die bome van die 
veld die Here prys; en julle soliede 
b rotse ween van vreugde! En laat 
die son, maan, en die c môresterre 
saam sing, en laat al die seuns van 
God uitroep van vreugde! En laat 
die ewige skeppings sy Naam, vir 
ewig en ewig verkondig! En ver-
der sê Ek, hoe wonderlik is die 
stem wat ons hoor vanuit die he-
mel, wat in ons ore heerlikheid, 
en heil, en eer, en d onsterflikheid 
en die e ewige lewe; koninkryke, 
prinsdomme, en magte verkon-
dig!

24 Kyk, die groot a dag van die 
Here is op hande; en wie kan 
die dag van sy koms b verdra, en 
wie kan staan wanneer Hy ver-
skyn? Want Hy is soos ’n c smel-
ter se vuur en soos ’n bleiker se 
seep; en hy sal sit as ’n d smelter 
en ’n suiweraar van silwer, en hy 
sal die seuns van e Levi reinig, en 
hulle louter soos goud en silwer, 
sodat hulle aan die Here ’n f offer-
ande in regverdigheid mag of-
fer. Laat ons daarom as ’n kerk 
en ’n volk, en as Heiliges van die 
Laaste Dae, die Here ’n offerande 
in regverdigheid offer; en laat ons 
in sy heilige tempel, wanneer dit 
voltooi is, ’n boek bevattende die 
g verslae van ons dode voorlê, wat 
waardig van alle aanvaarding sal 
wees.

25 Broers, ek het vele dinge 
om aan julle te sê oor die onder-
werp, maar ek sal nou afsluit vir 
die huidige, en voortgaan met die 
onderwerp op ’n ander tydstip. 
Ek is, soos altyd, julle nederige 
dienskneg en nimmer-afwykende 
vriend,

Joseph Smith.

AFDELING 129
Inligting gegee deur Joseph Smith die Profeet, te Nauvoo, Illinois, 
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1–3, Daar is beide herrese en gees
telike liggame in die hemel; 4–9, 
Sleutels word gegee waardeur bood
skappers van die anderkant van die 
sluier geïdentifiseer kan word.

Daar is twee soorte wesens in 
die a hemel, naamlik: b Engele, wat 
c herrese persone is, wat liggame 
van vlees en been het—

2 Byvoorbeeld, Jesus het gesê: 
Voel aan My en kyk, want ’n gees 
het nie a vlees en bene soos julle sien 
dat Ek het nie.

3 Tweedens: die a geeste van b reg-
verdige mense wat vervolmaak is, 
hulle is nie herrese nie, maar be-
ërwe dieselfde heerlikheid.

4 Wanneer ’n boodskapper kom 
wat sê dat hy ’n boodskap van 
God het, gee hom jou hand en ver-
soek hom om jou hand te skud.

5 Indien hy ’n engel is, sal hy so 
maak, en jy sal sy hand voel.

6 Indien hy die gees van ’n reg-
verdige man is wat vervolmaak 
is, sal hy in sy heerlikheid kom; 
want dit is die enigste manier 
waarop hy kan verskyn—

7 Vra hom om jou hand te skud, 
maar hy sal nie beweeg nie, want 
dit is teenstrydig met die orde 
van die hemel vir ’n regverdige 
man om te bedrieg; maar hy sal 
steeds sy boodskap aflewer.

8 Indien dit die a duiwel is as ’n 
engel van die lig, wanneer jy hom 
vra om jou hand te skud, sal hy 
jou sy hand aanbied, en jy sal niks 
voel nie, jy mag hom dus uitken.

9 Hierdie is die drie groot sleu-
tels waardeur jy mag weet of ’n 
bediening van God is.

129 1 a gs Hemel.
  b gs Engele.
  c gs Opstanding.

 2 a Lk. 24:39.
 3 a gs Gees.
  b Hebr. 12:23;  

L&V 76:69.
 8 a 2 Kor. 11:14;  

2 Ne. 9:9.

9 Februarie 1843, wat drie groot sleutels bekendmaak waardeur die 
ware aard van dienende engele en geeste onderskei mag word.

AFDELING 130
Onderrig gegee deur Joseph Smith die Profeet, te Ramus, Illinois, 
2 April 1843.
1–3, Die Vader en die Seun mag 
persoonlik aan mense verskyn; 4–
7, Engele woon in ’n selestiale sfeer; 
8–9, Die selestiale aarde sal ’n groot 
Urim en Tummim wees; 10–11, ’n 
Wit steen word aan almal gegee wat 
die selestiale wêreld binnegaan; 12–
17, Die tyd van die Tweede Koms 

word van die Profeet weerhou; 18–
19, Intelligensie verwerf in hierdie 
lewe, verrys met ons in die Opstan
ding; 20–21, Alle seëninge kom 
deur gehoorsaamheid aan die wet; 
22–23, Die Vader en die Seun het 
liggame van vlees en been.
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130 1 a 1 Joh. 3:2;  
Moro. 7:48.  
gs Tweede Koms 
van Jesus Christus.

  b Lk. 24:36–40.
 2 a gs Selestiale 

Heerlikheid.
 3 a gs God, Godheid—

God die Vader.
  b gs God, Godheid—

   God die Seun.
  c L&V 93:1.
  d L&V 130:22.  

gs God, Godheid.
 4 a 2 Petr. 3:8;  

Abr. 3:4–10; sien ook 
Abr., faksimilee 2, 
figuur 1.

 5 a gs Engele.
 7 a Openb. 4:6; 15:2.

  b Jes. 33:14. 
 8 a gs Urim en Tummim.
 9 a L&V 77:1.  

gs Aarde—Finale 
toestand van die aarde.

 11 a Openb. 2:17.
  b Jes. 62:2.
 12 a L&V 38:29; 45:63.

Wanneer die Saligmaker sal 
a verskyn, sal ons Hom sien soos 
Hy is. Ons sal sien dat Hy ’n b man 
is soos onsself.

2 En daardie selfde gemeen-
skaplikheid wat hier onder ons 
bestaan, sal daar onder ons be-
staan, behalwe dat dit gekoppel 
sal wees aan a ewige heerlikheid, 
welke heerlikheid ons nie nou ge-
niet nie.

3 Johannes 14:23—Die versky-
ning van die a Vader en die b Seun, 
in daardie vers, is ’n persoonlike 
c verskyning; en die idee dat die 
Vader en die Seun in ’n mens se 
hart d inwoon is ’n ou sektariese 
opvatting, en is vals.

4 In antwoord op die vraag—Is 
die berekening van God se a tyd, 
engele se tyd, die profete se tyd, 
en die mens se tyd nie volgens 
die planeet waarop hulle woon 
nie?

5 Ek antwoord, Ja. Maar daar is 
geen a engele wat hierdie aarde 
bedien nie, behalwe diegene wat 
daaraan behoort of behoort het.

6 Die engele woon nie op ’n pla-
neet soos hierdie aarde nie;

7 Maar hulle woon in die teen-
woordigheid van God, op ’n 
aardbol soos ’n a see van glas en 
b vuur, waar alle dinge vir hulle 

heerlikheid geopenbaar word, die 
verlede, huidige, en toekoms, en 
is voortdurend voor die Here.

8 Die plek waar God woon is ’n 
groot a Urim en Tummim.

9 Hierdie a aarde, in haar gehei-
ligde en onsterflike toestand, sal 
soos kristal gemaak word en sal 
’n Urim en Tummim wees vir 
die inwoners wat daarop woon, 
waardeur alle dinge betreffende 
’n minderwaardige koninkryk, of 
alle koninkryke van ’n laer orde, 
geopenbaar sal word aan die-
gene wat daarop woon; en hier-
die aarde sal Christus s’n wees.

10 Dan sal die wit steen waarna 
verwys word in Openbaring 2:17, 
’n Urim en Tummim word vir 
elke individu wat een ontvang, 
waardeur alle dinge betreffende 
’n hoër orde van koninkryke be-
kendgemaak sal word;

11 En ’n a wit steen word gegee 
aan elkeen van diegene wat die 
selestiale koninkryk binnekom, 
waarop ’n nuwe naam geskryf is, 
wat niemand ken nie, behalwe hy 
wat dit ontvang. Die nuwe b naam 
is die sleutelwoord.

12 Ek profeteer, in die Naam van 
die Here God, dat die aanvang 
van die a probleme wat veel bloed-
vergieting sal veroorsaak voor die 
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koms van die Seun van die Mens, 
in b South Carolina sal wees.

13 Dit mag moontlik ontstaan 
as gevolg van die slawekwessie. 
Dit het ’n stem aan my bekend-
gemaak terwyl Ek ernstig oor die 
saak gebid het, 25 Desember 1832.

14 Ek was eenkeer besig om baie 
ernstig te bid om die tyd van die 
a koms van die Seun van die mens 
te wete te kom, toe Ek ’n stem 
hoor wat die volgende herhaal:

15 Joseph, my seun, indien jy 
leef tot jy vyf en tagtig jaar oud 
is, sal jy die aangesig sien van die 
Seun van die Mens; daarom, laat 
dit genoeg wees, en hinder My 
nie meer oor hierdie saak nie.

16 Ek is so gelaat, sonder om te 
kan besluit of hierdie koms ver-
wys het na die begin van die mil-
lennium of na een of ander vorige 
verskyning, of dat ek sou sterf en 
sodoende sy aangesig sien.

17 Ek glo dat die koms van die 
Seun van die Mens nie gouer as 
daardie tyd sal wees nie.

18 Watter vlak van a intelligensie 
ons ook al in hierdie lewe bereik, 

sal met ons verrys in die b opstan-
ding.

19 En indien ’n persoon meer 
a kennis en intelligensie verwerf 
in hierdie lewe deur sy b ywer en 
c gehoorsaamheid as ’n ander, sal 
hy soveel meer d voordeel hê in 
die komende wêreld.

20 Daar is ’n a wet, onherroeplik 
uitgevaardig in die hemel b voor 
die grondlegging van die wêreld, 
waarop alle c seëninge gegrond 
is—

21 En wanneer ons enige  seëning 
van God ontvang, is dit deur ge-
hoorsaamheid aan daardie wet 
waarop dit gegrond is.

22 Die a Vader het ’n b liggaam 
van vlees en been so tasbaar soos 
die mens s’n; die Seun ook; maar 
die c Heilige Gees het nie ’n lig-
gaam van vlees en been nie, maar 
is ’n persoon van Gees. Indien dit 
nie so was nie, sou die Heilige 
Gees nie in ons kon woon nie.

23 ’n Mens mag die a Heilige 
Gees ontvang, en dit mag op hom 
neerdaal en nie met hom vertoef 
nie.

 12 b L&V 87:1–5.
 14 a gs Tweede Koms 

van Jesus Christus.
 18 a gs Intelligensie, 

Intelligensies.
  b gs Opstanding.
 19 a gs Kennis.
  b gs Ywer.

  c gs Gehoorsaam, 
Gehoorsaamheid.

  d Alma 12:9–11.
 20 a L&V 82:10.
  b gs Vooraardse Lewe.
  c Deut. 11:26–28;  

L&V 132:5.  
gs Seën, Geseënd, 

Seëning.
 22 a gs God, Godheid.
  b Hand. 17:29.
  c gs Heilige Gees.
 23 a gs Gawe van die 

Heilige Gees.

AFDELING 131
Onderrig deur Joseph Smith die Profeet, gegee te Ramus, Illinois, 
16 en 17 Mei 1843.
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1–4, Die selestiale huwelik is nood
saaklik vir verheffing in die hoogste 
hemel; 5–6, Hoe die mens tot die 
ewige lewe verseël word, word ver
duidelik; 7–8, Alle gees is materie.

In die a selestiale heerlikheid is 
daar drie hemele of grade;

2 En om die a hoogste te bereik, 
moet ’n mens tot hierdie orde van 
die priesterskap toetree [bedoe-
lende die b nuwe en ewigdurende 
verbond van die huwelik];

3 Indien hy dit nie doen nie, kan 
hy dit nie bereik nie.

4 Hy mag die ander binnegaan, 
maar dit is die einde van sy ko-
ninkryk; hy kan nie ’n a vermeer-
dering hê nie.

5 (17 Mei 1834.) Die meer vaste 
woord van a profesie beteken dat 
’n mens weet dat hy b verseël is 
tot die c ewige lewe, deur open-
baring en die gees van profesie, 
deur die mag van die Heilige 
Priesterskap.

6 Dit is onmoontlik vir ’n mens 
om in a onkunde b gered te word.

7 Daar is nie iets soos onstoflike 
materie nie. Alle a gees is materie, 
maar dit is fyner of suiwerder, en 
kan slegs onderskei word deur 
b reiner oë.

8 Ons kan dit nie sien nie; maar 
wanneer ons liggame gereinig 
word, sal ons sien dat dit alles 
materie is.

131 1 a L&V 76:70.  
gs Selestiale 
Heerlikheid.

 2 a L&V 132:5–21.  
gs Verheffing.

  b gs Huwelik, Trou—
Nuwe en ewige 

   verbond van 
die huwelik.

 4 a L&V 132:16–17.
 5 a 2 Petr. 1:19.  

gs Roeping en 
Verkiesing.

  b L&V 68:12; 88:4.  

gs Verseël, Verseëling.
  c gs Ewige Lewe.
 6 a L&V 107:99–100.
  b gs Heil.
 7 a gs Gees.
  b L&V 76:12; 97:16;  

Moses 1:11.

AFDELING 132
Openbaring gegee deur Joseph Smith die Profeet, te Nauvoo, Illinois, 
opgeteken 12 Julie 1843, betreffende die nuwe en ewigdurende ver
bond, insluitende die ewigheid van die huweliksverbond en die be
ginsel van die veelvoudige huwelik. Alhoewel die openbaring in 1843 
opgeteken is, dui bewyse aan dat sommige van die beginsels betrokke 
in hierdie openbaring aan die Profeet bekend was so vroeg as 1831. 
Sien Amptelike Verklaring 1.
1–6, Verheffing word verkry deur 
die nuwe en ewigdurende verbond; 
7–14, Die terme en voorwaardes van 
daardie verbond word uiteengesit; 
15–20, Die selestiale huwelik en die 

voortsetting van die familieeenheid 
stel die mens in staat om gode te 
word; 21–25, Die eng en smal weg 
lei na ewige lewens; 26–27, Die wet 
ten opsigte van lastering teen die 
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Heilige Gees word gegee; 28–39, Be
loftes van ewige nakomelingskap en 
verheffing word gemaak aan pro
fete en Heiliges in alle tye; 40–47, 
Joseph Smith word die mag gegee 
om te bind en te seël op die aarde 
en in die hemel; 48–50, Die Here 
verseël sy verheffing op hom; 51–
57, Emma Smith word aangeraai 
om getrou en opreg te wees; 58–66, 
Wette wat die veelvoudige huwelik 
beheer, word uiteengesit.

Voorwaar so sê die Here vir jou 
my dienskneg Joseph, dat in so-
verre jy navraag gedoen het van 
my hand om te weet en te ver-
staan waarin Ek, die Here, my 
diensknegte Abraham, Isak, en 
Jakob, asook Moses, Dawid en 
Salomo geregverdig het, my 
diensknegte, rakende die begin-
sel en leerstelling dat hulle vele 
a vroue en byvroue gehad het—

2 Kyk, en sien, Ek is die Here jou 
God, en sal jou antwoord rakende 
hierdie saak.

3 Daarom, a berei jou hart voor 
om die instruksies wat Ek binne-
kort aan jou gaan gee, te ontvang 
en gehoorsaam; want al diegene 
aan wie hierdie wet geopenbaar 
word, moet dit gehoorsaam.

4 Want kyk, Ek openbaar aan 
julle ’n nuwe en ewigdurende 
a verbond; en indien julle nie 

daardie verbond nakom nie, dan 
is julle b verdoem; want niemand 
kan hierdie verbond c verwerp en 
toegelaat word om my heerlik-
heid binne te gaan nie.

5 Want almal wat ’n a seëning 
vanuit my hande wil hê sal die 
b wet gehoorsaam wat bepaal is 
vir daardie seëning, en die voor-
waardes daarvan, soos ingestel 
vanaf voor die grondlegging van 
die wêreld.

6 En betreffende die a nuwe en 
ewigdurende verbond, dit is in-
gestel vir die volheid van my 
b heerlikheid; en hy wat ’n vol-
heid daarvan ontvang, móét en 
sal die wet gehoorsaam, of hy sal 
verdoem word, sê die Here God.

7 En voorwaar Ek sê vir julle, 
dat die a voorwaardes van hier-
die wet die volgende is: Alle ver-
bonde, kontrakte, verbintenisse, 
verpligtinge, b ede, geloftes, ver-
rigtinge, betrekkinge, verbon-
denhede, of verwagtinge wat nie 
gemaak en gesluit en c verseël is 
deur die d Heilige Gees van die be-
lofte nie, deur hom wat gesalf is, 
beide vir tyd en vir alle ewigheid, 
en dit is ook hoogheilig, deur 
e openbaring en gebod deur mid-
del van my gesalfde, wat Ek aan-
gestel het op die aarde om hierdie 
mag te hou (en Ek het my diens-
kneg Joseph aangestel om hierdie 

132 1 a L&V 132:34, 37–39.  
gs Huwelik, Trou—
Meervoudige 
huwelik.

 3 a L&V 29:8; 58:6; 78:7.
 4 a gs Verbond.
  b gs Verdoemenis.
  c L&V 131:1–4.

 5 a L&V 130:20–21.
  b gs Wet.
 6 a L&V 66:2.  

gs Nuwe en 
Ewigdurende 
Verbond.

  b L&V 76:70, 92–96.  
gs Selestiale 

Heerlikheid.
 7 a L&V 88:38–39.
  b gs Eed.
  c gs Verseël, Verseëling.
  d gs Heilige Gees 

van Belofte.
  e gs Openbaring.
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 7 f gs Sleutels van die 
Priesterskap.

 9 a Moro. 7:5–6.  
gs Opoffer.

 10 a Lev. 22:20–25;  

Moses 5:19–23.
 11 a L&V 132:5.
 12 a Joh. 14:6.
 13 a 3 Ne. 27:10–11.
 15 a gs Huwelik, Trou.

 16 a Matt. 22:23–33;  
Mark. 12:18–25;  
Lk. 20:27–36.

  b gs Engele.

mag te hou in die laaste dae, en 
daar is nooit behalwe een op die 
aarde op ’n keer op wie hierdie 
mag en die f sleutels van die pries-
terskap toegeken word nie), het 
geen geldigheid, waarde, of is van 
krag in en na die opstanding van 
die dode nie; want alle kontrakte 
wat nie gesluit word vir hierdie 
doel nie, het ’n einde wanneer die 
mens dood is.

8 Kyk, my huis is ’n huis van 
orde, sê die Here God, en nie ’n 
huis van verwarring nie.

9 Sal Ek ’n a offerande aanvaar, 
sê die Here, wat nie in my Naam 
gemaak word nie?

10 Of sal Ek vanuit julle hande 
dít ontvang wat Ek nie a gebied 
het nie?

11 En sal Ek vir julle gebied, sê 
die Here, behalwe as dit ooreen-
komstig die wet is, net soos Ek 
en my Vader julle a geordineer het 
voor die wêreld was?

12 Ek is die Here julle God; en 
Ek gee aan julle hierdie gebod—
dat niemand na die Vader sal 
a kom behalwe deur My of deur 
my woord nie, wat my wet is, sê 
die Here.

13 En alles wat in die wêreld 
is, hetsy dit deur die mens ge-
ordineer is, deur trone, of prins-
domme, of magte, of welbekende 
dinge, wat hulle ook al mag 
wees, wat nie deur My of deur 
my woord is nie, sê die Here, 

sal neergewerp word, en sal a nie 
voortduur na die mens dood is 
nie, nóg in nóg ná die opstanding, 
sê die Here julle God.

14 Want wat ook al voortduur 
is deur My; en welke dinge wat 
nie deur My is nie, sal geskud en 
vernietig word.

15 Daarom, indien ’n man met 
’n vrou a trou in die wêreld, en hy 
trou nie met haar deur My nóg 
deur my woord, en hy ’n ver-
bond sluit met haar solank as hy 
in die wêreld is en sy met hom, is 
hulle verbond en huwelik nie van 
krag wanneer hulle dood is nie, 
en wanneer hulle uit die wêreld 
is nie; daarom, hulle is nie gebind 
deur enige wet wanneer hulle uit 
die wêreld is nie.

16 Daarom, wanneer hulle uit 
hierdie wêreld is, trou hulle nie en 
word hulle nie in die a huwelik uit-
gegee nie; maar word as b engele in 
die hemel aangestel, welke engele 
dienende diensknegte is, om die-
gene te dien wat waardig is van 
’n veel meer, en ’n uitermate, en 
ewige gewig van heerlikheid.

17 Want hierdie engele het nie 
my wet gehoorsaam nie; daarom, 
kan hulle nie vermeerder word 
nie, maar bly afsonderlik en 
enkel, sonder verheffing, in hulle 
geredde toestand, vir alle ewig-
heid; en is voortaan nie gode nie, 
maar is engele van God vir ewig 
en ewig.
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18 En verder, voorwaar Ek sê vir 
julle, indien ’n man met ’n vrou 
trou, en ’n verbond met haar sluit 
vir tyd en vir alle ewigheid, indien 
daardie verbond nie deur My of 
deur my woord is nie, wat my wet 
is, en nie verseël is deur die Hei-
lige Gees van die belofte nie, deur 
hom wat Ek gesalf en aangestel 
het tot hierdie mag, dan is dit nie 
geldig of van krag wanneer hulle 
uit die wêreld is nie, omdat hulle 
nie deur my saamgevoeg is nie, 
sê die Here, nóg deur my woord; 
wanneer hulle uit die wêreld is 
kan dit nie daar ontvang word 
nie, omdat die engele en die gode 
daar aangestel is, by wie hulle nie 
kan verbygaan nie; hulle kan, der-
halwe, nie my heerlikheid beërwe 
nie; want my huis is ’n huis van 
orde, sê die Here God.

19 En verder, voorwaar Ek sê vir 
julle, indien ’n man met ’n vrou 
trou deur my woord, wat my wet 
is, en deur die a nuwe en ewigdu-
rende verbond, en dit word op 
hulle b verseël deur die Heilige 
Gees van die c belofte, deur hom 
wat gesalf is, aan wie Ek hier-
die mag gegee het en die d sleu-
tels van hierdie priesterskap; en 
dit sal aan hulle gesê word—Julle 
sal voortkom in die eerste opstan-
ding; en indien dit na die eerste 

opstanding is, in die volgende op-
standing; en sal e trone, konink-
ryke, prinsdomme, en magte, 
heerskappye, alle hoogtes en 
dieptes beërwe—dan sal dit ge-
skryf word in die Lam se f Boek 
van die Lewe, dat hy geen moord 
sal pleeg waardeur onskuldige 
bloed vergiet word nie, en indien 
julle my verbond gehoorsaam en 
geen moord pleeg waardeur on-
skuldige bloed vergiet word nie, 
sal dit aan hulle gedoen word 
in alle dinge wat my dienskneg 
ook al op hulle geplaas het, vir 
tyd, en deur alle ewigheid; en sal 
ten volle van krag wees wanneer 
hulle uit die wêreld is; en hulle 
sal by die engele verbygaan, en 
die gode, wat daar gestel is, tot 
hulle g verheffing en heerlikheid in 
alle dinge, soos verseël is op hulle 
hoofde, welke heerlikheid ’n vol-
heid en ’n voortsetting van die 
saad vir ewig en ewig sal wees.

20 Dan sal hulle gode wees, 
omdat hulle geen einde het nie; 
daarom sal hulle van ewigdu-
rendheid tot ewigdurendheid 
wees, omdat hulle voortgaan; dan 
sal hulle bo alles wees, want alle 
dinge is aan hulle onderworpe. 
Dan sal hulle a gode wees, omdat 
hulle b alle mag het, en die engele 
is aan hulle onderworpe.

 19 a gs Huwelik, Trou—
Nuwe en ewige 
verbond van 
die huwelik.

  b gs Verseël, Verseëling.
  c L&V 76:52–53; 88:3–4.
  d gs Sleutels van die 

Priesterskap.

  e Ex. 19:5–6;  
Openb. 5:10; 20:6;  
L&V 76:56; 78:15, 18.

  f gs Boek van die Lewe.
  g gs Verheffing.
 20 a Matt. 25:21;  

L&V 29:12–13; 132:37.  
gs Mens die, 

Mense—Die 
mens, potensiaal 
om soos Hemelse 
Vader te word.

  b L&V 50:26–29;  
76:94–95; 84:35–39.
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 21 a gs Wet.
 22 a Lk. 13:24;  

2 Ne. 33:9;  
Hel. 3:29–30.

  b Matt. 7:13–14, 23;  
2 Ne. 9:41; 31:17–21.

  c L&V 132:30–31.
 23 a Joh. 14:2–3.
 24 a Joh. 17:3.  

gs Ewige Lewe.
  b Joh. 3:16–17;  

L&V 49:5.
 25 a Matt. 7:13–14;  

3 Ne. 14:13–15.
  b gs Dood, Geestelike.
  c Joh. 5:43.
 26 a gs Heilige Gees 

van Belofte.
  b Alma 39:5–6.
  c L&V 82:21; 104:9–10.
  d gs Duiwel.
 27 a gs Laster, 

Godslastering;  
Onvergeeflike Sonde.

  b Matt. 12:31–32;  
Hebr. 6:4–6;  
L&V 76:31–35.  
gs Seuns van 
die Verderf.

  c gs Verdoemenis.
 29 a gs Abraham.

21 Voorwaar, voorwaar, Ek sê 
vir julle, tensy julle my a wet ge-
hoorsaam, kan julle nie hierdie 
heerlikheid bereik nie.

22 Want a eng is die poort, en 
smal die b weg wat lei na die ver-
heffing en voortsetting van die 
c lewens, en daar is min wat dit 
vind, omdat julle My nie in die 
wêreld aanvaar nie, nóg ken julle 
My.

23 Maar indien julle My in die 
wêreld aanvaar, dan sal julle My 
ken, en sal julle verheffing ont-
vang; sodat a waar Ek is, julle ook 
sal wees.

24 Dit is a ewige lewens—om die 
enigste wyse en ware God te ken, 
en Jesus Christus, wat Hy b ge-
stuur het. Ek is Hy. Aanvaar julle 
daarom my wet.

25 a Breed is die poort, en wyd is 
die weg wat na die b sterftes lei; en 
daar is vele wat daar ingaan, om-
dat hulle My nie c aanvaar nie, nóg 
gehoorsaam hulle my wet.

26 Voorwaar, voorwaar, Ek sê 
vir julle, indien ’n man met ’n 
vrou trou volgens my woord, en 
hulle word verseël deur die a Hei-
lige Gees van die belofte, vol-
gens my aanstelling, en hy of sy 
enige sonde of oortreding teen die  

nuwe en ewigdurende verbond 
hoegenaamd pleeg, en allerlei 
soorte godslastering, en indien 
hulle nie moord b pleeg waarin 
hulle onskuldige bloed vergiet 
nie, tog sal hulle voortkom in die 
eerste opstanding, en hulle ver-
heffing binnegaan; maar hulle 
sal in die vlees vernietig word, 
en sal c oorgelewer word aan die 
teis terings van d Satan tot die dag 
van verlossing, sê die Here God.

27 Die a lastering teen die Heilige 
Gees, wat b nie in die wêreld ver-
gewe sal word nie, nóg uit die wê-
reld, is deur die pleeg van moord 
waarin julle onskuldige bloed 
vergiet, en toestem tot my dood, 
nadat julle die nuwe en ewigdu-
rende verbond aanvaar het, sê die 
Here God; en hy wat nie hierdie 
wet gehoorsaam nie, kan hoege-
naamd nie my heerlikheid bin-
negaan nie, maar sal c verdoem 
word, sê die Here.

28 Ek is die Here jou God en Ek 
gee aan jou die wet van my Hei-
lige Priesterskap, soos geordineer 
deur My en my Vader voor die 
wêreld was.

29 a Abraham het alle dinge ont-
vang, wat hy ook al ontvang het, 
deur openbaring en gebod, deur 
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my woord, sê die Here, en het sy 
verheffing binnegegaan en sit op 
sy troon.

30 Abraham het a beloftes ont-
vang aangaande sy saad, en van 
die vrugte van sy lendene—van 
wie se b lendene jy is, naamlik my 
dienskneg Joseph—wat sou voort-
duur solank as hulle in die wêreld 
was; en rakende Abraham en sy 
saad, en hulle moes voortduur uit 
die wêreld; beide in die wêreld en 
uit die wêreld moes hulle voort-
duur, ontelbaar soos die c sterre; of 
indien julle die sand op die strand 
wou tel, kan julle dit nie tel nie.

31 Hierdie belofte behoort ook 
aan julle, omdat julle van a Abra-
ham is, en die belofte is gemaak 
aan Abraham, en deur hierdie wet 
is die voortsetting van die werke 
van my Vader, waarin Hy Hom-
self verheerlik.

32 Gaan julle, daarom, en doen 
die a werke van Abraham; tree toe 
tot my wet en julle sal gered word.

33 Maar indien julle nie tot my 
wet toetree nie, kan julle nie die 
belofte van my Vader ontvang 
wat Hy aan Abraham gemaak 
het nie.

34 God het Abraham a gebied, 

en b Sara het c Hagar vir Abraham 
as vrou gegee. En waarom het sy 
dit gedoen? Omdat dit die wet 
was; en uit Hagar het vele mense 
voortgekom. Dit, was daarom, 
onder andere, die vervulling van 
die beloftes.

35 Was Abraham, derhalwe, on-
der veroordeling? Voorwaar Ek sê 
vir julle, Nee, want Ek, die Here, 
het dit a gebied.

36 Abraham is a gebied om sy 
seun b Isak te offer; nietemin dit 
was geskrywe: Jy sal nie c dood-
slaan nie. Abraham het egter nie 
geweier nie, en dit is vir hom as 
d regverdigheid gereken.

37 Abraham het a byvroue ont-
vang, en hulle het hom kinders 
gebaar; en dit is hom toegereken 
as regverdigheid, omdat hulle aan 
hom gegee was, en hy het my wet 
gehoorsaam; soos ook Isak en b Ja-
kob geen ander dinge gedoen het 
as wat hulle gebied was nie; en 
omdat hulle geen ander dinge ge-
doen het as wat hulle beveel was 
nie, hulle het hul c verheffing bin-
negegaan, volgens die beloftes, en 
sit op trone, en is nie engele nie, 
maar is gode.

38 a Dawid het ook b baie vroue 

 30 a Gén. 12:1–3; 13:16.  
gs Abraham,  
Verbond van;  
Abraham—Die 
nageslag van 
Abraham.

  b 2 Ne. 3:6–16.
  c Gén. 15:5; 22:17.
 31 a L&V 86:8–11; 110:12.
 32 a Joh. 8:39;  

Alma 5:22–24.
 34 a Gén. 16:1–3.
  b gs Sara.

  c Gén. 25:12–18.  
gs Hagar.

 35 a Jakob 2:24–30.
 36 a Gén. 22:2–12.
  b gs Isak.
  c Ex. 20:13.
  d Jakob 4:5.  

gs Regverdigheid, 
Regverdig.

 37 a di ander vroue. 
Gén. 25:5–6.

  b Gén. 30:1–4;  
L&V 133:55.  

gs Jakob, Seun 
van Isak.

  c gs Mens die, Mense—
Die mens, potensiaal 
om soos Hemelse 
Vader te word;  
Verheffing.

 38 a gs Dawid.
  b 1 Sam. 25:42–43;  

2 Sam. 5:13;  
1 Kon. 11:1–3.
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 39 a 2 Sam. 12:7–8.
  b gs Sleutels van die 

Priesterskap.
  c 2 Sam. 11:4, 27; 12:9;  

1 Kon. 15:5.  
gs Egbreuk;  
Moord.

  d Jer. 8:10.

 40 a JS—G 1:33.  
gs Herstelling van 
die Evangelie.

 42 a L&V 42:22–26.
 43 a gs Huwelik, Trou;  

Verbond.
 44 a gs Kuisheid.
 45 a gs Sleutels van die 

Priesterskap.
  b Hand. 3:21;  

L&V 86:10.  
gs Herstelling van 
die Evangelie.

 46 a gs Verseël, Verseëling.
  b gs Vergifnis 

van Sondes.

en byvroue ontvang en ook Sa-
lomo en Moses my diensknegte, 
asook vele andere van my diens-
knegte, vanaf die begin van die 
skepping tot hierdie tyd; en in 
niks het hulle gesondig nie, be-
halwe daardie dinge wat hulle nie 
van My ontvang het nie.

39 Dawid se vroue en byvroue 
is aan hom a gegee deur My, deur 
die hand van Natan, my diens-
kneg, en andere van die profete 
wat die b sleutels gehad het van 
hierdie mag; en in geen van hier-
die dinge het hy teen my geson-
dig nie, behalwe in die geval van 
c Uria en sy vrou; en, daarom het 
hy geval van sy verheffing, en het 
sy gedeelte ontvang; en hy sal 
hulle nie uit die wêreld beërwe 
nie, want Ek het hulle aan ’n an-
der d gegee, sê die Here.

40 Ek is die Here jou God, en 
Ek het aan jou gegee, my diens-
kneg Joseph, ’n amp, en a herstel 
alle dinge. Vra wat jy wil, en dit 
sal aan jou gegee word volgens 
my woord.

41 En aangesien jy gevra het 
aangaande egbreuk, voorwaar, 
voorwaar, Ek sê vir jou, indien 
’n man ’n vrou ontvang in die 
nuwe en ewigdurende verbond, 
en indien sy met ’n ander man is, 
en Ek het nie die ander man aan 
haar toegewys deur die heilige 

salwing nie, het sy egbreuk ge-
pleeg en sal vernietig word.

42 En indien sy nie in die nuwe 
en ewigdurende verbond is nie, 
en sy is met ’n ander man, het sy 
egbreuk a gepleeg.

43 En indien haar man met ’n 
ander vrou is, en hy was onder 
’n a gelofte, het hy sy gelofte ver-
breek en het egbreuk gepleeg.

44 En indien sy nie egbreuk ge-
pleeg het nie, maar onskuldig is 
en nie haar gelofte verbreek het 
nie, en sy weet dit, en Ek open-
baar dit aan jou, my dienskneg 
Joseph, dan sal jy mag hê, deur 
die mag van my Heilige Pries-
terskap, om haar te neem en aan 
hom te gee wat nie egbreuk ge-
pleeg het nie maar a getrou was; 
want hy sal heerser oor vele ge-
maak word.

45 Want Ek het aan jou die a sleu-
tels en mag van die priesterskap 
toegeken, waarin Ek alle dinge 
b herstel, en alle dinge aan jou be-
kendmaak op die bepaalde tyd.

46 En voorwaar, voorwaar, Ek 
sê vir jou dat wie jy ook al op die 
aarde a verseël, sal in die hemel 
verseël wees; en wat jy ook al op 
die aarde bind, in my Naam en 
deur my woord, sê die Here, sal 
dit ewiglik in die hemele gebind 
wees; en wie se sondes jy op die 
aarde b vergewe, sal ewiglik in die 
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hemele vergewe word; en wie se 
sondes jy op die aarde behou, sal 
in die hemel behou word.

47 En verder, voorwaar Ek sê, 
wie jy ook al seën, sal Ek seën, 
en wie jy ook al vervloek, sal Ek 
a vervloek, sê die Here; want Ek, 
die Here, is jou God.

48 En verder, voorwaar Ek sê 
vir jou, my dienskneg Joseph, dat 
wat jy ook al gee op die aarde, 
en aan wie jy gee, enigeen op die 
aarde, deur my woord en volgens 
my wet, dit besoek sal word met 
seëninge en nie vervloekinge nie, 
en met my mag, sê die Here, en 
sal sonder veroordeling op die 
aarde en in die hemel wees.

49 Want Ek is die Here jou God, 
en sal met jou wees en wel tot 
die a einde van die aarde, en deur 
alle ewigheid; want voorwaar Ek 
b verseël jou c verheffing op jou, en 
berei ’n troon voor vir jou in die 
koninkryk van my Vader, met 
Abra ham jou d vader.

50 Kyk, Ek het jou a opofferings 
gesien, en sal al jou sondes ver-
gewe; Ek het jou opofferings 
gesien in gehoorsaamheid aan 
dit wat Ek jou gesê het. Gaan, 
daarom, en Ek maak ’n uitweg vir 
jou ontvlugting, soos Ek die offe-
rande van Abraham van sy seun 
Isak b aanvaar het.

51 Voorwaar, Ek sê vir jou: ’n ge-
bod gee Ek aan my diensmaagd 
Emma Smith, jou vrou, wat Ek 

aan jou gegee het, dat sy haar 
weerhou en nie deelneem aan 
dit wat Ek jou gebied het om aan 
haar aan te bied nie; want Ek het 
dit gedoen, sê die Here, om julle 
almal te beproef, soos Ek Abra-
ham beproef het, en sodat Ek ’n 
offerande van jou hand mag ver-
eis, deur verbond en offer.

52 En laat my diensmaagd 
a Emma Smith, al diegene aanvaar 
wat aan my dienskneg Joseph ge-
gee is, en wat kuis en rein is voor 
My; en diegene wat nie rein is nie, 
en gesê het dat hulle kuis is, sal 
vernietig word, sê die Here God.

53 Want Ek is die Here jou God, 
en julle sal my stem gehoorsaam; 
en Ek gee aan my dienskneg 
Joseph dat hy heerser gemaak 
sal word oor vele dinge; want hy 
was a getrou oor ’n paar dinge, en 
voortaan sal Ek hom versterk.

54 En Ek gebied my diens-
maagd, Emma Smith, om te bly 
by en te kleef aan my dienskneg 
Joseph, en niemand anders nie. 
Maar indien sy nie hierdie gebod 
gehoorsaam nie, sal sy vernietig 
word, sê die Here; want Ek is die 
Here jou God, en sal haar vernie-
tig as sy nie hierdie wet gehoor-
saam nie.

55 Maar indien sy nie hierdie ge-
bod wil gehoorsaam nie, dan sal 
my dienskneg Joseph alle dinge 
vir haar doen, net soos hy gesê het 
en Ek sal hom seën en hom verme-

 47 a Gén. 12:1–3;  
L&V 124:93.

 49 a Matt. 28:20.
  b L&V 68:12.
  c L&V 5:22.  

gs Roeping en 
Verkiesing.

  d Gén. 17:1–8;  
2 Ne. 8:2.

 50 a gs Opoffer.

  b Gén. 22:10–14;  
L&V 97:8.

 52 a gs Smith, Emma Hale.
 53 a Matt. 25:21;  

L&V 52:13.
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 55 a Mark. 10:28–31.
  b gs Ewige Lewe;  

Gesin—Ewige gesin.
 56 a gs Vergewe.
 57 a Matt. 10:28.
  b gs Verheffing.
 58 a L&V 84:19–26.  

gs Priesterskap.
 59 a Hebr. 5:4.  

gs Aäron, Broer 
van Moses.

  b gs Sleutels van die 
Priesterskap.

 61 a gs Maagd.

  b AV 1.  
gs Huwelik, Trou—
Meervoudige huwelik.

 63 a Gén. 1:26–28;  
Jakob 2:30.

nigvuldig en aan hom a honderd-
voudig in hierdie wêreld gee, van 
vaders en moeders, broers en sus-
ters, huise en grond, vroue en kin-
ders, en krone van b ewige lewens 
in die ewige wêrelde.

56 En verder, voorwaar Ek sê 
laat my diensmaagd my diens-
kneg Joseph a vergewe van sy 
oortredings; en dan sal haar oor-
tredings vergewe word, waarin 
sy teen My oortree het; en Ek, 
die Here jou God, sal haar seën, 
en haar vermenigvuldig, en haar 
hart laat bly word.

57 En verder, Ek sê, moenie dat 
my dienskneg Joseph sy besit-
tings uit sy hande laat gaan nie, 
sodat ’n vyand nie kom en hom 
vernietig nie; want Satan a soek 
om te vernietig want Ek is die 
Here jou God, en hy is my diens-
kneg; en kyk, en sien, Ek is met 
hom, soos Ek met Abraham was, 
jou vader, en wel tot sy b verhef-
fing en heerlikheid.

58 Nou, rakende die wet van die 
a priesterskap, daar is vele dinge 
wat daarmee verband hou.

59 Voorwaar, indien ’n man ge-
roep word deur my vader, soos 
a Aäron was, deur my eie stem, 
en deur die stem van Hom wat 
My gestuur het, en Ek het hom 
begiftig met die b sleutels en mag 
van hierdie priesterskap, indien 

hy enigiets doen in my Naam, 
en volgens my wet en deur my 
woord, sal hy nie sonde pleeg nie, 
en Ek sal hom regverdig.

60 Laat niemand, daarom, my 
dienskneg Joseph kritiseer nie; 
want Ek sal hom regverdig; want 
hy sal die opofferings doen wat 
Ek van sy hande vereis vir sy oor-
tredings, sê die Here jou God.

61 En verder, betreffende die 
wet van die priesterskap—indien 
enige man met ’n a maagd trou, en 
begeer om met ’n b ander te trou, 
en die eerste gee haar toestem-
ming, en as hy met die tweede 
trou, en hulle is maagde, en het 
nie ’n gelofte aan ’n ander man af-
gelê nie, dan is hy geregverdig; hy 
kan nie egbreuk pleeg nie want 
hulle is aan hom gegee; want hy 
kan nie egbreuk pleeg met dit wat 
aan hom behoort en niemand an-
ders nie.

62 En indien tien maagde aan 
hom gegee word deur hierdie 
wet, kan hy nie egbreuk pleeg 
nie, want hulle behoort aan hom, 
en hulle word aan hom gegee; 
daarom is hy geregverdig.

63 Maar indien een of enige van 
die tien maagde, nadat sy getroud 
is, met ’n ander man sal wees, het 
sy egbreuk gepleeg, en sal ver-
nietig word; want hulle word aan 
hom gegee om te a vermeerder en 
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1–6, Die Heiliges word gebied om 
voor te berei vir die Tweede Koms; 
7–16, Almal word gebied om van 
Babilon te vlug, na Sion te kom, en 
voor te berei vir die groot dag van 

die Here; 17–35, Hy sal op Berg Sion 
staan, die vastelande sal een land 
word, en die verlore stamme van Is
rael sal terugkeer; 36–40, Die evan
gelie is deur Joseph Smith herstel om 

 63 b Moses 1:39.

AFDELING 133
Openbaring gegee deur Joseph Smith die Profeet, te Hiram, Ohio, 
3 November 1831. As voorwoord tot hierdie openbaring, verklaar 
Joseph Smith se geskiedenis, “Op hierdie tydstip was daar vele dinge 
wat die Ouderlinge begerig was om te weet betreffende die prediking 
van die Evangelie aan die inwoners van die aarde, en betreffende die 
versameling; en om in die ware lig te wandel, en onderrig te word 
van omhoog, het ek op die 3de November 1831, navraag by die Here 
gedoen en die volgende belangrike openbaring ontvang.” Hierdie af
deling is eers tot die boek van die Leer en Verbonde bygevoeg as ’n 
aanhangsel en is sedertdien ’n afdelingsnommer toegeken.

die aarde te vul, volgens my ge-
bod, en om die belofte te vervul 
wat gegee is deur my Vader voor 
die grondlegging van die wê-
reld, en vir hulle verheffing in 
die ewige wêrelde, sodat hulle die 
siele van mense mag baar; want 
hierin word die b werk van my Va-
der voortgesit, sodat Hy verheer-
lik mag word.

64 En verder, voorwaar, voor-
waar, Ek sê vir julle, indien enige 
man ’n vrou het, wat die sleu-
tels hou van hierdie mag, en hy 
leer aan haar die wet van my 
priesterskap betreffende hier-
die dinge, dan sal sy glo en hom 
dien, of sy sal vernietig word, sê 
die Here julle God; want Ek sal 
haar vernietig; want Ek sal my 
Naam verheerlik in al diegene 

wat my wet aanvaar en gehoor-
saam.

65 Daarom, dit sal in My wet-
tig wees, indien sy nie hierdie 
wet aanvaar nie, vir hom om alle 
dinge te ontvang wat Ek, die Here 
sy God, ook al aan hom wil gee, 
omdat sy nie geglo het nie en hom 
nie gedien het volgens my woord 
nie; en dan word sy ’n oortreder, 
en dan is hy vrygestel van die 
wet van Sara, wat Abraham ge-
dien het volgens die wet toe Ek 
Abraham gebied het om Hagar 
as vrou te neem.

66 En nou, betreffende hierdie 
wet, voorwaar, voorwaar, Ek sê 
vir jou, Ek sal meer aan jou open-
baar hierna; daarom, laat dit ge-
noegsaam wees vir die huidige. 
Kyk, Ek is Alfa en Omega. Amen.
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gepreek te word in die hele wêreld; 
41–51, Die Here sal in wraak neer
kom op die bose; 52–56, Dit sal die 
jaar van sy verlostes wees; 57–74, 
Die evangelie moet uitgestuur word 
om die Heiliges te red en vir die ver
nietiging van die bose.

Slaan ag, o julle volk van my 
kerk, sê die Here julle God, en 
hoor die woord van die Here aan-
gaande julle—

2 Die Here sal skielik na sy tem-
pel a kom; die Here wat sal neer-
kom op die wêreld met ’n vloek 
tot b oordeel; ja, op al die nasies 
wat God vergeet, en op al die 
goddeloses onder julle.

3 Want Hy sal sy heilige arm 
a ontbloot voor die oë van al die na-
sies, en al die eindes van die aarde 
sal die b heil van hulle God sien.

4 Daarom, berei julle voor, berei 
julle voor, o my volk; heilig julle-
self; versamel byeen, o julle volk 
van my kerk, op die land Sion, al 
julle wat nie gebied is om te ver-
toef nie.

5 Gaan julle uit van a Babilon. 
Wees julle b skoon wat die voor-
werpe van die Here dra.

6 Belê julle plegtige samekomste, 

en a spreek dikwels met mekaar. 
En laat elkeen die Naam van die 
Here aanroep.

7 Ja, voorwaar Ek sê weer vir 
julle, die tyd het gekom wanneer 
die stem van die Here tot julle is: 
Gaan julle uit van Babilon; a ver-
samel julle van onder die nasies, 
van die b vier winde, van die een 
einde van die hemel tot die ander.

8 a Stuur die ouderlinge van my 
kerk uit na die nasies wat ver weg 
is; na die b eilande van die see; 
stuur uit na vreemde lande; doen 
’n beroep op alle nasies, eers op 
die c nie-Jode, en dan op die d Jode.

9 En kyk, en sien, dit sal hulle 
geroep wees, en die stem van die 
Here tot alle volke: Gaan julle uit 
na die land Sion, sodat die grense 
van my volk vergroot mag word, 
en dat haar a penne versterk mag 
word, en sodat b Sion mag uitbrei 
na die streke rondomheen.

10 Ja, laat die geroep uitgaan on-
der alle volke: Ontwaak en staan 
op en gaan uit om die a Bruide-
gom te ontmoet; kyk en sien, die 
Bruidegom kom; gaan julle uit 
om Hom te ontmoet. Berei julle-
self voor vir die b groot dag van 
die Here.

133 2 a Mal. 3:1;  
L&V 36:8.

  b L&V 1:36.  
gs Jesus Christus—
Regter.

 3 a Jes. 52:10.
  b Jes. 12:2; 52:10.  

gs Heil;  
Plan van Verlossing.

 5 a Alma 5:57;  
L&V 1:16.  
gs Babel, Babilon;  
Wêreldsheid.

  b 2 Tim. 2:21;  
3 Ne. 20:41;  
L&V 38:42.  
gs Suiwer, Suiwerheid.

 6 a Mal. 3:16–18.
 7 a L&V 29:8.  

gs Israel—Die 
versameling van Israel.

  b Sag. 2:6–7;  
Mark. 13:27.

 8 a gs Sendingwerk.
  b Jes. 11:11;  

1 Ne. 22:4;  

2 Ne. 10:8, 20.
  c gs Nie-Jode.
  d gs Jode.
 9 a Jes. 54:2.  

gs Pen.
  b gs Sion.
 10 a Matt. 25:6;  

L&V 33:17–18;  
45:54–59.  
gs Bruidegom.

  b L&V 1:12–14.
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11 a Waak, daarom, want julle 
b weet nóg die dag, nóg die uur.

12 Laat hulle, daarom, wat a on-
der die nie-Jode is, na b Sion vlug.

13 En laat hulle wat van a Juda is, 
vlug na b Jerusalem, na die c berge 
van die d huis van die Here.

14 Gaan julle uit van onder die 
nasies, naamlik van Babilon, uit 
die midde van die boosheid, wat 
geestelike Babilon is.

15 Maar voorwaar, so sê die 
Here, laat jou vlug nie a inderhaas 
wees nie. Maar laat alle dinge 
vooraf voorberei word vir jou; 
en hy wat gaan, moet b nie dat hy 
terugkyk nie, sodat skielike ver-
nietiging nie oor hom kom nie.

16 Slaan ag en hoor, o julle in-
woners van die aarde. a Luister, 
tesame julle ouderlinge van my 
kerk, en hoor die stem van die 
Here; want hy doen ’n beroep op 
alle mense, en hy gebied almal 
orals om te b bekeer.

17 Want kyk, die Here God het 
’n engel a uitgestuur wat roep 
deur die midde van die hemel, 
en sê: Berei julle die weg van die 
Here, en maak sy paaie b reguit, 

want die uur van sy c koms is 
naby—

18 Wanneer die a Lam op b Berg 
Sion sal staan, en saam met Hom 
’n c honderd vier en veertig dui-
send, met sy Vader se Naam op 
hulle voorhoofde geskrywe.

19 Daarom, berei julle voor vir 
die a koms van die b Bruidegom; 
gaan julle, gaan julle uit om Hom 
te ontmoet.

20 Want kyk, Hy sal op die Olyf-
berg a staan, en op die magtige 
oseaan, selfs die groot diepte, en 
op die eilande van die see, en op 
die land Sion.

21 En Hy sal sy stem a uiter van-
uit b Sion, en Hy sal spreek van 
 Jerusalem, en sy stem sal onder 
alle mense gehoor word.

22 En dit sal ’n stem wees soos 
die a stem van baie waters, en soos 
die stem van groot b donderweer, 
wat die berge sal c afbreek, en die 
valleie sal nie gevind word nie.

23 Hy sal die groot dieptes ge-
bied, en dit sal teruggedryf word 
na die noordelike lande, en die 
a eilande sal een land word;

24 En die land a Jerusalem en die 

 11 a Mark. 13:32–37;  
JS—M 1:46, 48.

  b L&V 49:7.
 12 a L&V 38:31, 42.
  b gs Sion.
 13 a gs Juda.
  b gs Jerusalem.
  c Jes. 2:1–3;  

Eség. 38:8.
  d Ps. 122.
 15 a Jes. 52:10–12;  

L&V 58:56.
  b Gén. 19:17, 26;  

Lk. 9:62.
 16 a L&V 1:1–6.

  b gs Bekeer, Bekering.
 17 a L&V 13; 27:7–8; 88:92.
  b Jes. 40:3–5.
  c Mal. 3:1.
 18 a Openb. 14:1.  

gs Lam van God.
  b L&V 84:2.
  c Openb. 7:1–4.
 19 a Matt. 25:1–13;  

L&V 33:17–18; 88:92.  
gs Tweede Koms 
van Jesus Christus.

  b gs Bruidegom.
 20 a Sag. 14:4;  

L&V 45:48–53.

 21 a Joël 3:16;  
Amos 1:2.

  b Jes. 2:2–4.
 22 a Eség. 43:2;  

Openb. 1:15;  
L&V 110:3.

  b Ps. 77:18;  
Openb. 14:2.

  c Rigt. 5:5;  
Jes. 40:4; 64:1;  
Openb. 16:20;  
L&V 49:23; 109:74.

 23 a Openb. 6:14.
 24 a gs Jerusalem.
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land Sion sal na hul eie plek te-
ruggebring word, en die aarde sal 
wees soos dit was in die dae voor 
dit b verdeel is.

25 En die Here, naamlik die Sa-
ligmaker, sal in die midde van sy 
volk staan, en sal a heers oor alle 
vlees.

26 En hulle wat in die a noorde-
like lande is sal onthou word deur 
die Here; en hulle profete sal sy 
stem hoor, en sal hulleself nie lan-
ger terughou nie; en hulle sal die 
rotse slaan, en die ys sal afvloei 
vanweë hulle teenwoordigheid.

27 En ’n a hoofweg sal opgebou 
word in die midde van die groot 
dieptes.

28 Hulle vyande sal ’n prooi vir 
hulle word.

29 En in die a barre woestyne sal 
poele lewende water ontstaan; en 
die droë grond sal nie langer ’n 
dorsland wees nie.

30 En hulle sal hulle kosbare 
skatte na die kinders van a Efraim, 
my diensknegte, bring.

31 En die grense van die ewig-
durende a berge sal bewe vanweë 
hul teenwoordigheid.

32 En daar sal hulle neerval en 
met heerlikheid gekroon word, 

naamlik in Sion, deur die hande 
van die diensknegte van die Here, 
naamlik die kinders van Efraim.

33 En hulle sal gevul wees 
met a liedere van ewigdurende 
vreugde.

34 Kyk, dit is die seëning van 
die ewigdurende God op die 
a stamme van Israel, en die ryker 
seëning op die hoof van b Efraim 
en sy metgeselle.

35 En ook hulle van die stam 
van a Juda, na hulle pyn, sal gehei-
lig word in b heiligheid voor die 
Here, om dag en nag in sy teen-
woordigheid te woon, vir ewig 
en ewig.

36 En nou, voorwaar sê die 
Here, sodat hierdie dinge onder 
julle bekend mag wees, o inwo-
ners van die aarde, het Ek my 
a engel uitgestuur wat vlieg in 
die middel van die hemel, met 
die ewigdurende b evangelie, wat 
verskyn het aan sommiges en dit 
aan die mens toevertrou het, wat 
aan vele sal verskyn wat op die 
aarde woon.

37 En hierdie a evangelie sal b ge-
preek word aan c elke nasie, en 
stam, en taal, en volk.

38 En die diensknegte van God 
 24 b Gén. 10:25.  

gs Aarde—Verdeling 
van die aarde.

 25 a gs Jesus Christus—
Christus se 
heerskappy in die 
Millennium.

 26 a Jer. 16:14–15;  
L&V 110:11.  
gs Israel—Die tien 
verlore stamme 
van Israel.

 27 a Jes. 11:15–16;  

2 Ne. 21:16.
 29 a Jes. 35:6–7.
 30 a Sag. 10:7–12.  

gs Efraim—Die 
stam van Efraim.

 31 a Gén. 49:26.
 33 a Jes. 35:10; 51:11;  

L&V 66:11.
 34 a gs Israel—Die twaalf 

stamme van Israel.
  b Gén. 48:14–20;  

1 Kron. 5:1–2;  
Ether 13:7–10.

 35 a gs Juda—Die 
stam van Juda.

  b gs Heiligheid.
 36 a Openb. 14:6–7;  

L&V 20:5–12.
  b gs Herstelling van 

die Evangelie.
 37 a gs Evangelie.
  b gs Preek;  

Sendingwerk.
  c L&V 42:58.
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sal uitgaan, en met ’n luide stem 
sê: Vrees God en gee eer aan Hom, 
want die uur van sy oordeel het 
gekom;

39 En a aanbid Hom wat die he-
mel, en die aarde, en die see, en 
die fonteine van waters gemaak 
het—

40 Roepende op die Naam van 
die Here dag en nag, en sê: O dat 
U die hemele sou a skeur, dat U 
sou neerdaal, dat die berge mag 
neervloei vanweë u teenwoordig-
heid.

41 En dit sal op hulle hoofde 
verhoor word; want die teen-
woordigheid van die Here sal 
wees soos die smeltende vuur wat 
brand, en soos die vuur wat die 
waters laat a kook.

42 O Here, U sal neerdaal om 
u Naam aan u teenstanders be-
kend te maak, en alle nasies sal in 
u teenwoordigheid bewe.

43 Wanneer U vreeslike dinge 
doen, dinge wat hulle nie ver-
wag nie;

44 Ja, wanneer U neerdaal, en 
die berge neervloei vanweë u 
teenwoordigheid, sal U hom a te-
gemoetgaan wat hom verbly en 
regverdigheid doen, wat U ont-
hou in u weë.

45 Want sedert die begin van die 
wêreld het die mens nie gehoor, 

nóg deur die oor waargeneem, 
nóg het enige oog gesien, o God, 
behalwe U, hoe groot dinge U 
a voorberei het vir hom wat op U 
b wag.

46 En dit sal gesê word: a Wie is 
dit wat b neerdaal van God in die 
hemel met gekleurde kleding; ja, 
van die streke wat nie bekend is 
nie, geklee in sy wonderlike ge-
waad, wat voortbeweeg in die 
grootheid van sy krag?

47 En Hy sal sê: Ek is Hy wat in 
regverdigheid gespreek het, mag-
tig om te red.

48 En die Here sal a rooi wees 
in sy gewaad, en sy kleding soos 
hom wat die wynpers trap.

49 En so groot sal die heerlik-
heid wees van sy teenwoordig-
heid dat die a son sy gesig in 
skaamte sal verberg, en die maan 
sal sy lig weerhou, en die sterre 
sal uit hulle plekke gewerp word.

50 En sy stem sal gehoor word: 
Ek het die wynpers alleen a getrap, 
en het oordeel oor alle mense ge-
bring; en niemand was by My nie.

51 En Ek het hulle vertrap in my 
woede, en Ek het op hulle getrap 
in my toorn, en hulle bloed het 
Ek op my kleding a gesprinkel, en 
al my klere bevlek; want dit was 
die dag van wraak wat in my hart 
was.

 39 a gs Aanbid.
 40 a Jes. 64:1–2.
 41 a Job 41:31.
 44 a 1 Thes. 4:15–18.
 45 a Jes. 64:4;  

1 Kor. 2:9.
  b Klaagl. 3:25;  

2 Ne. 6:7, 13.
 46 a Jes. 63:1–2.

  b gs Tweede Koms 
van Jesus Christus.

 48 a Gén. 49:11–12;  
Lk. 22:44;  
Openb. 19:11–15;  
jsv Openb. 19:15 
(Bylae);  
Mosia 3:7;  
L&V 19:18.

 49 a Jes. 13:10; 24:23;  
L&V 45:42;  
88:87.

 50 a Jes. 63:2–3;  
L&V 76:107;  
88:106.

 51 a Lev. 8:30.
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 53 a Jes. 63:4–9.
  b gs Naasteliefde.
  c gs Verlos, Verlossing.
 54 a gs Henog.
  b gs Noag, Bybelse 

Patriarg.
  c gs Moses.
 55 a gs Opstanding.
 56 a L&V 29:13.
  b gs Heilige.
  c L&V 45:45–

46; 88:96–97.

  d Matt. 25:33–34.
  e Jes. 24:23;  

Openb. 14:1;  
L&V 76:66; 84:2, 
98–102.

  f gs Nuwe Jerusalem.
  g Openb. 15:3;  

L&V 84:98–102.
  h gs Lam van God.
 57 a gs Grade van 

Heerlikheid.
  b gs Evangelie.

 58 a Matt. 11:25;  
1 Kor. 1:27;  
Alma 32:23; 37:6–7.

  b Jes. 60:22.
  c Deut. 32:29–30.
 59 a Miga 4:11–13.
 60 a L&V 104:58–59.
  b L&V 1:2.
 62 a gs Bekeer, Bekering.
  b L&V 88:74.  

gs Heiligmaking.
  c gs Ewige Lewe.

52 En nou, die jaar van my ver-
lostes het gekom; en hulle sal na 
die liefdevolle teerheid van hulle 
Here verwys, en alles wat Hy 
hulle geskenk het ooreenkomstig 
sy goedertierenheid, en ooreen-
komstig sy liefdevolle teerheid, 
vir ewig en ewig.

53 In al hulle a verdrukkings was 
Hy verdruk. En die engel van sy 
teenwoordigheid het hulle ge-
red; en deur sy b liefde en deur sy 
medelye, het Hy hulle c verlos, en 
hulle opgehef, en hulle gedra al 
die dae van ouds;

54 Ja, en a Henog ook, en hulle 
wat by hom was; die profete wat 
voor hom was; en b Noag ook, en 
hulle wat voor hom was; en c Mo-
ses ook, en hulle wat voor hom 
was;

55 En van Moses tot Elía, en van 
Elía tot Johannes, wat met Chris-
tus was in sy a opstanding, en die 
heilige apostels, met Abraham, 
Isak en Jakob, sal in die teenwoor-
digheid van die Lam wees.

56 En die a grafte van die b hei-
liges sal c geopen word; en hulle 
sal uitkom en aan die d regterhand 
van die Lam staan, wanneer Hy 
op e Berg Sion sal staan, en op die 
heilige stad, die f Nuwe Jerusalem; 

en hulle sal die g lied van die h Lam 
sing, dag en nag, vir ewig en ewig.

57 En om hierdie rede, sodat 
die mens deelgenote gemaak 
mag word van die a heerlikhede 
wat openbaar sou word, het die 
Here die volheid van sy b evan-
gelie uitgestuur, sy ewigdurende 
verbond, en redeneer in duidelik-
heid en eenvoud—

58 Om die swakkes voor te be-
rei vir daardie dinge wat na die 
aarde kom, en vir die Here se 
opdrag op die dag wanneer die 
a swakkes die wyses sal verneder, 
en die b kleintjie sal ’n sterk nasie 
word, en c twee sal hulle tiendui-
sende laat vlug.

59 En deur die swak dinge van 
die aarde sal die Here die nasies 
a dors deur die mag van sy Gees.

60 En om hierdie rede is hierdie 
gebooie gegee; hulle is gebied om 
teruggehou te word van die wê-
reld op die dag waarop dit gegee 
is, maar hulle moet nou a uitgaan 
na b alle vlees—

61 En dit ooreenkomstig die ver-
stand en wil van die Here, wat 
oor alle vlees heers.

62 En aan hom wat a bekeer en 
homself b heilig voor die Here sal 
die c ewige lewe gegee word.
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63 En aan hulle wat a nie ag slaan 
op die stem van die Here nie, sal 
vervul word dít waarvan ge-
skryf is deur die profeet Moses, 
dat hulle van onder die volk b af-
gesny sal word.

64 En ook dit wat geskryf is deur 
die profeet a Maleági: Want, kyk, 
die b dag kom wat sal c brand soos 
’n oond, en al die hoogmoediges, 
ja, en almal wat booslik handel, 
sal soos stoppels wees; en die dag 
wat kom sal hulle verbrand, sê 
die Here van die Leërskare, dat 
dit hulle nóg wortel nóg tak sal 
oorlaat.

65 Daarom, dit sal die antwoord 
van die Here aan hulle wees:

66 Op daardie dag wat Ek na my 
eie gekom het, het niemand onder 
julle My a aanvaar nie, en julle is 
uitgedryf.

67 Toe Ek weer geroep het, was 
daar niemand van julle om te ant-
woord nie; tog is my a arm hoege-
naamd nie verkort sodat Ek nie 
kon verlos nie, nóg my b mag om 
te red.

68 Kyk, op my bestraffing 
a droog Ek die see op. Ek maak die 
riviere ’n wildernis; hulle visse 
stink en sterf van dors.

69 Ek beklee die hemele met 
swartheid, en Ek maak ’n rou-
kleed hul bedekking.

70 En a dit sal julle hê uit my 
hand—julle sal neerlê in smart.

71 Kyk, en sien, daar is niemand 
om julle te verlos nie; want julle 
het nie my stem gehoorsaam toe 
Ek julle uit die hemele geroep het 
nie; julle het nie my diensknegte 
geglo nie, en toe hulle na julle a ge-
stuur is, het julle hulle nie aan-
vaar nie.

72 Daarom, hulle het die getuie-
nis a verseël en die wet toegebind, 
en julle is oorgegee aan die duis-
ternis.

73 Hulle sal weggaan na die 
buitenste duisternis, waar daar 
’n a geween is, en ’n geklaag en ’n 
gekners van tande.

74 Kyk, die Here julle God het 
dit gespreek. Amen.

 63 a gs Ag slaan op.
  b Hand. 3:22–23;  

1 Ne. 22:20–21;  
3 Ne. 20:23; 21:11;  
L&V 1:14;  
JS—G 1:40.

 64 a Mal. 4:1.  
gs Maleági.

  b JS—G 1:36–37.
  c Jes. 66:15–16;  

1 Ne. 22:15;  
3 Ne. 25:1;  
L&V 29:9; 64:24.  
gs Aarde—Reiniging 
van die aarde.

 66 a Joh. 1:11.
 67 a 2 Ne. 28:32.
  b Jes. 50:2;  

2 Ne. 7:2.
 68 a Ex. 14:21;  

Jos. 3:14–17.
 70 a Jes. 50:11.
 71 a 2 Kron. 36:15–16;  

Jer. 44:4–5.
 72 a Jes. 8:16–20.
 73 a Matt. 8:11–12;  

Lk. 13:28; L&V 19:5.  
gs Duisternis, 
Geestelike;  
Hel.

AFDELING 134
’n Verklaring van geloof betreffende regerings en wette in die al
gemeen, aanvaar deur eenparige stemming tydens ’n algemene 
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134 1 a L&V 98:4–7;  
Gel. Art. 1:12.

  b gs Toerekenbaar, 
Toerekenbaarheid.

 2 a gs Handelingsmag.
  b gs Gewete.
  c L&V 42:18–19.
 3 a L&V 98:8–10.

 4 a Alma 21:21–22;  
Gel. Art. 1:11.  
gs Aanbid.

1–4, Regerings moet vryheid van 
gewete en aanbidding handhaaf; 5–
8, Alle mense moet hulle regerings 
ondersteun en is respek en eerbied 
aan die wet verskuldig; 9–10, Gods
dienstige genootskappe moet nie 
burgerlike magte uitoefen nie; 11–
12, Mense is geregverdig om hulle
self en hulle besittings te verdedig.

Ons glo dat a regerings deur God 
ingestel is vir die voordeel van die 
mens; en dat Hy die mens b ver-
antwoordelik hou vir hulle dade 
ten opsigte van hulle, beide in die 
maak van wette en die uitvoering 
daarvan, vir die welsyn en veilig-
heid van die gemeenskap.

2 Ons glo dat geen regering in 
vrede kan bestaan nie, tensy so-
danige wette saamgestel word en 
onaantasbaar gehou word wat 
aan elke individu die a vrye uit-
oefening van b gewete, die reg op 
en beheer van besittings, en die 
c beskerming van lewe verseker.

3 Ons glo dat alle regerings 
noodwendig burgerlike a ampte-
nare en magistrate benodig om 
die wette daarvan toe te pas; 
en dat diegene wat die wet in 

billikheid en geregtigheid wil 
bestuur, na gesoek moet word en 
ondersteun word deur die stem 
van die volk indien ’n republiek, 
of die wil van die heerser.

4 Ons glo dat godsdiens deur 
God ingestel is; en dat die mens 
aan Hom verantwoordelik is, en 
aan Hom alleen, vir die beoefe-
ning daarvan, tensy hulle gods-
dienstige opinies hulle aanspoor 
om inbreuk te maak op die regte 
en vryhede van andere; maar ons 
glo nie dat die menslike wet ’n reg 
het om in te meng om die  reëls 
van a aanbidding voor te skryf 
om die gewetens van mense te 
beperk nie, nóg wyses van open-
bare of private aanbidding te dik-
teer; dat die burgerlike magistrate 
misdaad moet beperk, maar nooit 
die gewete beheer nie; moet skuld 
straf, maar nooit die vryheid van 
die siel onderdruk nie.

5 Ons glo dat alle mense ge-
bonde is om die onderskeie 
regerings waar hulle woon te on-
derskraag en te onderhou, terwyl 
hulle in hul inherente en onver-
vreembare regte deur die wette 
van sodanige regerings beskerm 

samekoms van die kerk gehou te Kirtland, Ohio, 17 Augustus 1835. 
Baie Heiliges het byeengekom om die voorgestelde inhoud van die eer
ste uitgawe van die Leer en Verbonde te oorweeg. Op daardie tydstip 
is die volgende inleiding by hierdie verklaring gegee: “Dat ons geloof 
met betrekking tot aardse regerings en wette in die algemeen nie ge
waninterpreteer nóg misverstaan mag word, het ons dit goedgedink 
om, aan die einde van hierdie volume, ons opinie daaroor te gee.”
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word; en dat oproer en a rebellie 
nie enige burger betaam wat al-
dus beskerm word nie, en behoort 
ooreenkomstig gestraf word; en 
dat alle regerings die reg het om 
sulke wette in te stel wat volgens 
hulle oordeel die beste sal wees 
om die publiek se belange te be-
veilig; terselfdertyd, egter, moet 
hulle die vryheid van gewete hei-
lig hou.

6 Ons glo dat elkeen in sy amp 
geëer moet word, heerser en ma-
gistrate as sodanig, daargestel vir 
die beskerming van die onskul-
diges en die bestraffing van die 
skuldiges; en dat aan die a wette 
alle mense respek en eerbied ver-
skuldig is, aangesien vrede en 
harmonie sonder hulle vervang 
sou word deur wetteloosheid en 
vrees; menslike wette is ingestel 
vir die uitsluitlike doel om ons 
belange te beheer as individue en 
nasies, tussen mens en mens; en 
goddelike wette gegee deur die 
hemel, wat reëls voorskryf oor 
geestelike sake, vir geloof en aan-
bidding, beide om rekenskap te 
gee deur die mens aan sy Maker.

7 Ons glo dat heersers, state, en 
regerings ’n reg het, en die plig 
het om wette te maak vir die be-
skerming van alle burgers in die 
vrye uitoefening van hulle gods-
dienstige geloof; maar ons glo nie 
dat hulle ’n reg het volgens ge-
regtigheid om burgers te ontneem 
van hierdie voorreg nie, of te ver-
bied ten opsigte van hulle opinies 

nie, solank as wat respek en eer-
bied betoon word aan die wette 
en sodanige godsdienstige opi-
nies nie oproer nóg sameswering 
regverdig.

8 Ons glo dat die pleeg van ’n 
misdaad a gestraf moet word oor-
eenkomstig die aard van die oor-
treding; dat moord, hoogverraad, 
roof, diefstal, en algemene rusver-
steuring, in alle opsigte gestraf 
moet word ooreenkomstig hulle 
kriminaliteit en hulle neiging om 
die kwade onder die mense te be-
vorder, ooreenkomstig die wette 
van daardie regering waaronder 
die oortreding gepleeg is; en ter 
wille van die openbare vrede en 
rustigheid alle mense vorentoe 
moet tree en hulle vermoë ge-
bruik om oortreders van goeie 
wette tot straf te bring.

9 Ons glo nie dat dit regver-
dig is om godsdienstige invloed 
te meng met burgerlike rege-
ring nie, waardeur een kerkge-
nootskap bevoordeel word en ’n 
ander verhinder word in sy gees-
telike voorregte, en die individu-
ele regte van sy lede, as burgers, 
ontneem word.

10 Ons glo dat alle kerkgenoot-
skappe ’n reg het om teen hulle 
lede op te tree vanweë wanorde-
like gedrag, volgens die  reëls en 
regulasies van sodanige kerkge-
nootskappe; mits sulke optrede te 
make het met deelgenootskap en 
waardige lidmaatskap; maar ons 
glo nie dat enige godsdienstige 

 5 a Gel. Art. 1:12.  
gs Rebellie.

 6 a L&V 58:21; 88:34.
 8 a Alma 30:7–11;  

L&V 42:84–87.
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 10 a gs Ekskommunikeer.

genootskap die gesag het om 
mense te verhoor ten opsigte 
van besittings of lewe nie, om 
van hulle hierdie wêreld se goe-
dere af te neem, of om hulle le-
wens of ledemate in gevaar te stel 
nie, of om enige liggaamlike straf 
op hulle toe te pas nie. Hulle kan 
hul slegs a ekskommunikeer van 
hulle genootskap, en hulle deel-
genootskap onttrek.

11 Ons glo dat mense ’n beroep 
moet doen op die burgerreg om 
skadevergoeding vir alle onregte 
en griewe, waar persoonlike mis-
handeling opgedoen word, of die 
reg tot besittings of karakter ge-
skend word, waar sulke wette be-
staan om sulke sake te beskerm; 
maar ons glo egter dat alle mense 
geregverdig is om hulleself te 
verdedig, hulle vriende, en be-
sittings, en die regering, teen on-
wettige aanrandings en skending 
van regte van alle persone in tye 

van nood, waar ’n onmiddellike 
beroep nie op die wette gedoen 
kan word, en verligting verkry 
kan word nie.

12 Ons glo dat dit geregverdig 
is om die evangelie aan die na-
sies van die aarde te a predik, en 
die regverdiges te waarsku om 
hulleself te red van die korrup-
sie van die wêreld; maar ons glo 
nie dat dit ’n reg is om in te meng 
met slawe nie, nóg die evangelie 
aan hulle te predik, nóg hulle te 
doop teenstrydig met die wil en 
wense van hulle meesters, nóg in 
te meng met of hulle in die minste 
te beïnvloed om hulle ontevrede 
te maak oor hulle lewensomstan-
dighede, en daardeur die lewens 
van mense in gevaar stel nie; ons 
glo dat sulke bemoeiing onwet-
tig en onregverdig is, en gevaar-
lik vir die vrede van elke regering 
wat toelaat dat mense in slawerny 
gehou word.

AFDELING 135
Aankondiging van die martelaarskap van Joseph Smith die Profeet en 
sy broer, Hyrum Smith die Patriarg, te Carthage, Illinois, 27 Junie 
1844. Hierdie dokument is ingesluit aan die einde van die 1844uit
gawe van die Leer en Verbonde, wat bykans gereed was vir publika
sie toe Joseph en Hyrum Smith vermoor is.
1–2, Joseph en Hyrum sterf ’n mar
teldood in die Carthagegevange
nis; 3, Die vooraanstaande posisie 
van die Profeet word bekendgemaak; 
4–7, Hulle onskuldige bloed getuig 

van die waarheid en die goddelik
heid van die werk.

Om die getuienis van hierdie 
boek en die Boek van Mormon te 

 12 a gs Preek; Sendingwerk.
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verseël, kondig ons die a marte-
laarskap van b Joseph Smith die 
Profeet, en Hyrum Smith die Pa-
triarg aan. Hulle is geskiet in die 
c Carthage-gevangenis op die 
27ste Junie, 1844, ongeveer 5 nm., 
deur ’n gewapende bende—swart 
geverf—van 150 tot 200 persone. 
d Hyrum is eerste geskiet en het 
kalm neergeval, en uitgeroep: Ek 
is ’n dooie man! Joseph het by die 
venster uitgespring en is doodge-
skiet in die poging, en uitgeroep: 
O Here my God! Hulle is albei ge-
skiet nadat hulle dood was, op ’n 
brutale wyse, en beide is deur vier 
koeëls getref.

2 a John Taylor en Willard Ric-
hards, twee van die twaalf, was 
die enigste persone in die kamer 
op daardie tydstip; eersgenoemde 
is op ’n wrede wyse gewond deur 
vier koeëls, maar het intussen 
herstel; laasgenoemde, deur die 
voorsienigheid van God, het ont-
snap sonder selfs ’n gat in sy jas.

3 Joseph Smith, die a Profeet en 
b Siener van die Here, het meer 
gedoen, behalwe Jesus alleen, 
vir die heil van mense in hierdie 
wêreld, as enige ander mens wat 
ooit daarin geleef het. In die kort 
tydperk van twintig jaar, het hy 
die Boek van Mormon voortge-
bring, wat hy vertaal het deur die 
gawe en krag van God, en was 
die middel om dit te publiseer 

op twee kontinente; het die c vol-
heid van die ewigdurende evan-
gelie, wat dit bevat het, aan die 
vier hoeke van die aarde gestuur; 
het die openbarings en gebooie 
wat hierdie boek van die Leer en 
Verbonde uitmaak, voortgebring, 
en vele ander wyse dokumente en 
opdragte tot voordeel van die kin-
ders van mense; het duisende van 
die Heiliges van die Laaste Dae 
byeengebring, het ’n groot d stad 
gevestig, en ’n roem en naam ag-
tergelaat wat nie vernietig kan 
word nie. Hy het groot geleef, en 
groot gesterf in die oë van God en 
sy volk; en soos die meeste van 
die Here se gesalfdes in antieke 
tye, het hy sy sending en sy werke 
verseël met sy eie e bloed; en so het 
sy broer Hyrum ook gedoen. In 
die lewe was hulle nie verdeeld 
nie, en in die dood was hulle nie 
geskei nie!

4 Toe Joseph na Carthage ge-
gaan het om homself oor te gee 
aan die skyn-vereistes van die 
wet, het hy twee of drie dae voor 
sy sluipmoord gesê: “Ek gaan 
soos ’n a lam na die slagting; 
maar ek is kalm soos ’n somers-
oggend; ek het ’n gewete sonder 
aanstoot teenoor God, en teen-
oor alle mense. Ek sal onskul-
dig sterf, en dit sal nog van my 
gesê word—hy is koelbloedig 
vermoor.”—Dieselfde oggend, 

135 1 a L&V 5:22; 6:30.  
gs Martelaar, 
Martelaarskap.

  b gs Smith, Joseph, Jr.
  c gs Carthage- 

gevangenis (VSA).

  d gs Smith, Hyrum.
 2 a gs Taylor, John.
 3 a gs Profeet.
  b gs Siener.
  c L&V 35:17; 42:12.  

gs Herstelling van 

die Evangelie.
  d gs Nauvoo, 

Illinois (VSA).
  e Hebr. 9:16–17;  

L&V 136:39.
 4 a Jes. 53:7.
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 5 a L&V 88:74–75.
  b Ether 12:36–38.

  c Hebr. 9:16–17.
 6 a Lk. 23:31.

nadat Hyrum gereedgemaak het 
om te vertrek—sal dit gesê word 
na die slagting? ja, want dit was 
so—het hy die volgende para-
graaf gelees, naby die slot van 
die twaalfde hoofstuk van Ether, 
in die Boek van Mormon, en het 
die bladsy daar omgevou:

5 En dit het gebeur dat ek gebid het 
tot die Here sodat Hy aan die nie
Jode genade sal gee, dat hulle naas
teliefde mag hê. En dit het gebeur 
dat die Here aan my gesê het: As 
hulle nie naasteliefde het nie, maak 
dit nie vir jou saak nie, jy was ge
trou; daarom, jou kleding sal a gerei
nig word. En omdat jy jou swakheid 
gesien het, sal jy sterk gemaak word, 
totdat jy kan sit in die plek wat Ek be
rei het in die wonings van my Vader. 
En nou ek . . . sê vaarwel aan die nie
Jode, ja, en ook aan my broers vir wie 
ek liefhet, totdat ons sal ontmoet voor 
die b regterstoel van Christus, waar 
alle mense sal weet dat my kleding 
nie bevlek is met julle bloed nie. Die 
c testateure is nou dood, en hulle 
testament is van krag.

6 Hyrum Smith was vier en 
veertig jaar oud in Februarie 
1844, en Joseph Smith was agt 
en dertig in Desember 1843; en 
voortaan sal hulle name gelys 
word onder die martelaars van 
godsdiens; en die leser in elke 
nasie sal herinner word dat die 
Boek van Mormon, en hierdie 
boek van Leer en Verbonde van 
die kerk, die beste bloed van die 
negentiende eeu gekos het om 

hulle voort te bring vir die heil 
van ’n gevalle wêreld; en dat in-
dien die vuur ’n a groen boom kan 
verskroei vir die heerlikheid van 
God, hoe maklik sal dit die droë 
bome verbrand om die wingerd 
te reinig van verderf. Hulle het 
vir heerlikheid geleef, hulle het 
vir heerlikheid gesterf, en heer-
likheid is hulle ewige loon. Van 
eeu tot eeu sal hulle name beskou 
word as skatte vir die nageslag 
vir die geheiligdes.

7 Hulle was onskuldig aan 
enige misdaad, soos dit dikwels 
voorheen bewys is, en is slegs in 
die gevangenis opgesluit vanweë 
die sameswering van verraaiers 
en bose mense; en hulle onskul
dige bloed op die vloer van die 
Carthage-gevangenis is ’n groot 
seël wat geplaas is op “Mormo-
nisme” wat nie verwerp kan 
word deur enige hof op die aarde 
nie, en hulle onskuldige bloed op 
die embleem van die Staat Illi-
nois, met die gebroke belofte 
van die Staat soos verseker deur 
die goewerneur, is ’n getuienis 
van die waaragtigheid van die 
ewigdurende evangelie wat die 
hele wêreld nie kan betwyfel nie; 
en hulle onskuldige bloed op die 
vaandel van vryheid, en op die 
magna charta van die Verenigde 
State, is ’n ambassadeur vir die 
godsdiens van Jesus Christus 
wat die harte sal aanraak van 
eerlike mense onder alle nasies; 
en hulle onskuldige bloed, tesame 
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1–16, Hoe die kamp van Israel ge
organiseer moet word vir die reis 
wes waarts word verduidelik; 17–27, 
Die Heiliges word gebied om vol
gens talle evangeliese maatstawwe 
te leef; 28–33, Die heiliges moet 
sing, dans, bid, en wysheid leer; 
34–42, Profete word gedood sodat 
hulle vereer mag word en die bose 
veroordeel word.

Die Woord en Wil van die Here 
aangaande die Kamp van Israel 
in hulle reise na die Weste:

2 Laat al die lede van a Die Kerk 
van Jesus Christus van die Hei-
liges van die Laaste Dae, en die-
gene wat saam met hulle reis, 
georganiseer word in groepe, 
met ’n verbond en ’n belofte om 
al die gebooie en insettinge van 
die Here ons God te onderhou.

3 Laat die groepe georganiseer 
word met owerstes oor a honderd, 
owerstes van vyftig, en owerstes 
van tien, met ’n president en sy 
twee raadgewers aan hulle hoof, 

onder die leiding van die Twaalf 
b Apostels.

4 En dít sal ons a verbond wees—
dat ons sal b wandel in al die c or-
dinansies van die Here.

5 Laat elke groep hulleself voor-
sien van al die trekdiere, waens, 
voorrade, klere, en ander nood-
saaklikhede vir die reis wat hulle 
kan.

6 Wanneer die groepe georgani-
seer is, laat hulle met al hul mag 
begin om voor te berei vir diegene 
wat moet agterbly.

7 Laat elke groep, met hulle 
owerstes en presidente, besluit 
hoeveel volgende lente kan gaan; 
kies dan ’n genoegsame aantal lig-
gaamlik sterk en kundige manne, 
om trekdiere, sade, en boerdery-
implemente te neem, om as pio-
niers te gaan om voor te berei vir 
die plant van lentegewasse.

8 Laat elke groep ’n gelyke hoe-
veelheid dra, volgens die ge-
deelte van hulle besittings, deur 
die a armes, die b weduwees, die 

met die onskuldige bloed van al 
die martelaars onder die a altaar 
wat Johannes gesien het, sal tot 

die Here van die Leërskare roep 
totdat hy daardie bloed op die 
aarde wreek. Amen.

 7 a Openb. 6:9.
136 2 a gs Kerk van Jesus 

Christus van die 
Heiliges van die 
Laaste Dae, Die.

 3 a Ex. 18:21–26.
  b gs Apostel.
 4 a gs Verbond.
  b gs Wandel, Wandel 

met God.

  c gs Ordinansies.
 8 a gs Armes.
  b gs Weduwee.

AFDELING 136
Die woord en wil van die Here, gegee deur President Brigham Young 
te Winter Quarters, die kamp van Israel, Omahanasie, op die weste
like oewer van die Missouririvier, naby Council Bluffs, Iowa.
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 8 c Jak. 1:27;  
3 Ne. 24:5.

 10 a gs Pen.
 11 a Deut. 28:1–14.  

gs Seën, Geseënd, 
Seëning.

 18 a L&V 100:13.
 19 a gs Raad.
 20 a gs Eerlik, Eerlikheid.

  b gs Begeer.
 21 a gs Oneerbiedigheid.
  b Ex. 3:6;  

1 Ne. 19:10.
 22 a Ex. 13:18;  

Jer. 2:5–7;  
1 Ne. 5:15;  
Alma 36:28.  
gs Jehova.

  b Jer. 30:10;  
Eség. 20:33–34;  
L&V 38:33.

 23 a 3 Ne. 11:29–30.  
gs Twis.

  b L&V 20:54.  
gs Kwaadsprekery.

c vaderloses, en die families van 
diegene wat by die leër aangesluit 
het, saam te neem, sodat die ge-
roep van die weduwee en die va-
derlose nie opkom in die ore van 
die Here teen hierdie volk nie.

9 Laat elke groep huise, en lan-
derye vir die verbouing van graan 
voorberei vir diegene wat hierdie 
seisoen moet agterbly; en dit is 
die wil van die Here aangaande 
sy volk.

10 Laat elke man al sy invloed 
en besittings aanwend om hier-
die volk te verplaas na die plek 
waar die Here ’n a pen van Sion 
sal vestig.

11 En indien julle dit doen met 
’n rein hart, in alle getrouheid, sal 
julle a geseën word; julle sal ge-
seën word ten opsigte van julle 
kleinvee, en ten opsigte van julle 
grootvee, en ten opsigte van julle 
landerye, en ten opsigte van julle 
huise en julle families.

12 Laat my diensknegte Ezra T. 
Benson en Erastus Snow ’n groep 
organiseer.

13 En laat my diensknegte Or-
son Pratt en Wilford Woodruff ’n 
groep organiseer.

14 Laat ook my diensknegte 
Amasa Lyman en George A. 
Smith ’n groep organiseer.

15 En stel presidente aan, en 

owerstes oor honderd, en oor vyf-
tig en oor tien.

16 En laat my diensknegte wat 
aangestel is gaan en dit, my wil, 
aan die heiliges leer, sodat hulle 
gereed mag wees om na ’n land 
van vrede te gaan.

17 Gaan op julle pad en doen wat 
Ek julle gesê het, en vrees nie julle 
vyande nie; want hulle sal nie die 
mag hê om my werk te stop nie.

18 Sion sal a verlos word in my 
eie bepaalde tyd.

19 En indien enigeen sal poog 
om homself op te bou, en nie my 
a raad soek nie, sal hy geen mag hê 
nie en sy dwaasheid sal geopen-
baar word.

20 Soek julle; en a onderhou al 
julle beloftes die een met die an-
der, en b begeer nie dit wat jou 
broer s’n is nie.

21 a Weerhou julleself van die bose 
om die Naam van die Here ydel-
lik te gebruik, want Ek is die Here 
julle God, en wel die b God van julle 
vaders, die God van Abra ham en 
van Isak en van Jakob.

22 a Ek is Hy wat die kinders van 
Israel uit Egipteland gelei het; en 
my arm is uitgestrek in die laaste 
dae, om my volk Israel te b red.

23 Hou op om met mekaar te 
a stry; hou op om b kwaad te spreek 
van mekaar.
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24 Hou op met a dronkenskap; 
en laat julle woorde neig om me-
kaar op te b bou.

25 Indien jy by jou naaste leen, 
moet jy dit wat jy a geleen het te-
ruggee; en indien jy hom nie kan 
terugbetaal nie, moet jy dadelik 
gaan en jou naaste vertel, sodat 
hy jou nie veroordeel nie.

26 Indien jy dit vind wat jou 
naaste a verloor het, sal jy ywerig 
soek totdat jy dit weer aan hom 
teruggee.

27 Jy moet a ywerig wees om dit 
wat jy het te bewaar, sodat jy ’n 
verstandige b rentmeester mag 
wees; want dit is die vrye gawe 
van die Here jou God, en jy is sy 
rentmeester.

28 Indien jy opgeruimd is, prys 
die Here met a gesang, met mu-
siek, met dans, en met ’n b gebed 
van lofprysing en c danksegging.

29 Indien jy a bedroef is, roep die 
Here jou God in smeking aan, so-
dat julle siele hulle mag b verbly.

30 Vrees nie jou vyande nie, want 
hulle is in my hande en Ek sal met 
hulle doen soos dit My behaag.

31 My volk moet a beproef word 
in alle dinge, sodat hulle voorbe-
rei mag word om die b heerlikheid 
wat Ek vir hulle het, te ontvang, 

naamlik die heerlikheid van Sion; 
en hy wat nie c tugtiging verduur 
nie, is my koninkryk nie waar-
dig nie.

32 Laat hom wat onkundig is 
a wysheid leer deur homself te 
b verootmoedig en die Here sy 
God aan te roep, sodat sy oë ge-
open mag word sodat hy mag 
sien, en sy ore geopen word so-
dat hy mag hoor.

33 Want my a Gees word uitge-
stuur die wêreld in om die nede-
riges en diegene wat verslae is te 
verlig, en tot die veroordeling van 
die ongoddelikes.

34 Julle broers het julle en julle 
getuienis verwerp, naamlik die 
nasie wat julle a uitgedryf het;

35 En nou kom die dag van hulle 
rampspoed, naamlik die dae van 
droefheid, soos ’n vrou wat in 
haar barensnood geneem is; en 
hulle droefheid sal groot wees 
tensy hulle spoedig bekeer, ja, 
baie spoedig.

36 Want hulle het die profete 
doodgemaak, en diegene wat na 
hulle gestuur is; en hulle het on-
skuldige bloed vergiet, wat van-
uit die grond teen hulle roep.

37 Daarom, verwonder julle nie 
oor hierdie dinge nie, want julle is 

 24 a gs Woord van 
Wysheid.

  b L&V 108:7.
 25 a Ps. 37:21;  

Mosia 4:28.  
gs Eerlik, Eerlikheid;  
Skuld.

 26 a Lev. 6:4;  
Deut. 22:3.

 27 a gs Ywer.
  b gs Rentmeester, 

Rentmeesterskap.
 28 a gs Sing.
  b gs Gebed.
  c 2 Kron. 5:13;  

L&V 59:15–16.  
gs Dank, Dankbaar, 
Danksegging.

 29 a 2 Sam. 22:7.
  b gs Vreugde.
 31 a L&V 101:4.  

gs Teenstand.

  b Rom. 8:18;  
L&V 58:3–4.  
gs Heerlikheid.

  c gs Kasty, Kastyding.
 32 a gs Wysheid.
  b gs Nederig, 

Nederigheid.
 33 a gs Heilige Gees.
 34 a gs Vervolg, 

Vervolging.
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 37 a gs Suiwer, Suiwerheid.
  b Hel. 8:18.
  c Openb. 14:6;  

L&V 110:11–16;  
128:19–21;  
JS—G 1:30–47.

 39 a gs Getuienis.
  b gs Martelaar, 

Martelaarskap.

  c Mosia 17:20;  
L&V 135:3.

 40 a Ex. 23:22;  
L&V 8:4; 105:15.

 41 a gs Kerk van 
Jesus Christus.

  b Dan. 7:27.
137 1 a Hand. 7:55–56;  

1 Ne. 1:8; 

   Hel. 5:45–49;  
JS—G 1:43.

  b gs Selestiale 
Heerlikheid.

  c 2 Kor. 12:2–4;  
1 Ne. 11:1;  
Moses 1:11.

 2 a 2 Ne. 9:41; 31:17.

nog nie a suiwer nie; julle kan nog 
nie my heerlikheid verduur nie; 
maar julle sal dit aanskou indien 
julle getrou is om al my woorde te 
onderhou wat Ek julle b gegee het, 
vanaf die dae van Adam tot Abra-
ham, vanaf Abraham tot Moses, 
vanaf Moses tot Jesus en sy apos-
tels, en van Jesus en sy apostels 
tot Joseph Smith, vir wie Ek ge-
roep het deur my c engele, my die-
nende diensknegte, en deur my 
eie stem uit die hemele, om my 
werk voort te bring.

38 Welke fondament hy gelê het, 
en getrou was; en Ek het hom tot 
myself geneem.

39 Vele het hulle verwonder 
vanweë sy dood; maar dit was 

noodsaaklik dat hy sy a getuienis 
met sy b bloed c verseël, sodat hy 
vereer mag word en die bose ver-
oordeel mag word.

40 Het Ek julle nie van julle a vy-
ande verlos nie, slegs op so ’n 
wyse dat Ek ’n getuienis van my 
Naam agtergelaat het?

41 Nou, daarom, slaan ag, o julle 
volk van my a kerk; en julle ouder-
linge luister tesame; julle het my 
b koninkryk ontvang.

42 Wees ywerig om al my ge-
booie te onderhou, sodat oordele 
nie oor julle kom nie, en julle ge-
loof julle faal, en julle vyande oor 
julle triomfeer nie. Dus niks meer 
op hierdie tydstip nie. Amen en 
Amen.

AFDELING 137
’n Visioen gegee aan Joseph Smith die Profeet, in die tempel te Kirt
land, Ohio, 21 Januarie 1836. Die geleentheid was die bediening van 
ordinansies ter voorbereiding van die toewyding van die tempel.
1–6, Die Profeet sien sy broer Alvin 
in die selestiale koninkryk; 7–9, Die 
leerstelling van die saligmaking van 
die dode word geopenbaar; 10, Alle 
kinders word gered in die selestiale 
koninkryk.

Die a hemele is vir ons geopen, en 

ek het die b selestiale koninkryk 
van God aanskou, en die heer-
likheid daarvan, hetsy in die c lig-
gaam of uit, kan ek nie sê nie.

2 Ek het die buitengewone 
skoonheid van die a poort waar-
deur die erfgename van daardie 
koninkryk sal binnegaan, wat 
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soos omkringende b vlamme van 
vuur was, gesien;

3 Asook die a stralende troon 
van God, waarop die b Vader en 
die c Seun gesit het.

4 Ek het die pragtige strate van 
daardie koninkryk gesien, wat die 
voorkoms gehad het asof hulle 
met a goud geplavei was.

5 Ek het Vader a Adam en b Abra-
ham gesien; en my c vader en my 
d moeder; my broer e Alvin wat 
lank gelede ontslaap het.

6 En gewonder hoe dit was dat 
hy ’n a erfenis in daardie konink-
ryk verkry het, aangesien hy die 
lewe verlaat het voor die Here sy 
hand uitgesteek het om Israel die 
b tweede keer te versamel, en nie 
c gedoop was vir die vergifnis van 
sondes nie.

7 Aldus het die a stem van die 

Here tot my gekom, en gesê: Al-
mal wat gesterf het b sonder ’n 
kennis van hierdie evangelie, wat 
dit sou aanvaar het indien hulle 
toegelaat was om te vertoef, sal 
c erfgename wees van die d seles-
tiale koninkryk van God.

8 Asook al diegene wat voortaan 
sal sterwe sonder ’n kennis daar-
van, wat dit a sou aanvaar het met 
hulle hele hart, sal erfgename van 
daardie koninkryk wees;

9 Want Ek, die Here, sal alle 
mense a oordeel volgens hulle 
b werke, volgens die c begeerte van 
hulle harte.

10 En ek het ook aanskou dat al 
die kinders wat sterwe voor hulle 
die a jare van toerekenbaarheid be-
reik, b gered word in die selestiale 
koninkryk van die hemel.

 2 b Ex. 24:17;  
Jes. 33:14–15;  
Hel. 5:23;  
L&V 130:7.

 3 a Jes. 6:1;  
Eség. 1:26–28.

  b gs God, Godheid—
God die Vader.

  c gs God, Godheid—
God die Seun.

 4 a Openb. 21:21;  
L&V 110:2.

 5 a gs Adam.
  b L&V 132:29.  

gs Abraham.
  c L&V 124:19.  

gs Smith, Joseph, Snr.

  d gs Smith, Lucy Mack.
  e JS—G 1:4.
 6 a gs Heil vir die Dode.
  b Jes. 11:11;  

1 Ne. 22:10–12;  
Jakob 6:2.  
gs Israel—Die 
versameling van Israel.

  c Joh. 3:3–5;  
2 Ne. 9:23;  
Ether 4:18–19;  
L&V 76:50–52; 84:74.  
gs Doop.

 7 a Hel. 5:30.  
gs Openbaring.

  b jsv 1 Petr. 4:6 (Bylae);  
2 Ne. 9:25–26;  

Mosia 15:24.
  c L&V 76:50–70.
  d gs Selestiale 

Heerlikheid.
 8 a Alma 18:32;  

L&V 6:16.
 9 a Openb. 20:12–13.  

gs Oordeel, Die Laaste.
  b gs Werke.
  c L&V 64:34.  

gs Hart.
 10 a gs Toerekenbaar, 

Toerekenbaarheid.
  b gs Heil—Heil 

van kinders.

AFDELING 138
’n Visioen gegee aan President Joseph F. Smith te Salt Lake City, Utah, 
op 3 Oktober 1918. In sy openingstoespraak by die 89ste halfjaar
likse Algemene Konferensie van die Kerk, op 4 Oktober 1918, het 
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138 1 a gs Peins.
 2 a Matt. 20:28.  

gs Versoen, 
Versoening.

  b gs Plan van 
Verlossing.

 3 a Joh. 3:16.  
gs Liefde.

  b gs Verlosser.
 4 a Gel. Art. 1:3.
  b Matt. 7:21.  

gs Gehoorsaam, 

Gehoorsaamheid.
 5 a di heiliges van die 

vroeëre dae.
  b 1 Petr. 1:1.

1–10, President Joseph  F. Smith 
bepeins die geskrifte van Petrus en 
ons Here se besoek aan die geestes
wêreld; 11–24, President Smith sien 
die regverdige dode byeen in die pa
radys en Christus se bediening on
der hulle; 25–37, Hy sien hoe die 
prediking van die evangelie geor
ganiseer is onder die geeste; 38–52, 
Hy sien Adam, Eva, en talle van 
die heilige profete in die geesteswê
reld wat hulle geestestoestand voor 
hulle opstanding as slawerny be
skou het; 53–60, Die regverdige 
dode van hierdie dag sit hulle ar
beid voort in die wêreld van geeste.

Op die derde Oktober, in die jaar 
negentienhonderd en agttien, het 
ek in my kamer gesit en die skrif-
ture a bepeins.

2 En terwyl ek nadink oor die 
groot a soenoffer wat gemaak is 
deur die Seun van God vir die 
b verlossing van die wêreld;

3 En die groot en wonderbaar-
like a liefde wat geopenbaar is 
deur die Vader en die Seun deur 

die koms van die b Verlosser na die 
wêreld;

4 Sodat deur sy a versoening, en 
deur b gehoorsaamheid aan die 
beginsels van die evangelie, die 
mensdom gered mag word.

5 Terwyl ek aldus besig was, het 
my gedagtes teruggekeer na die 
geskrifte van die apostel  Petrus, 
aan die a eertydse heiliges wat 
oraloor versprei is deur b Pontus, 
Galásië, Kappadócië, en ander 
dele van Asië, waar die evange-
lie gepredik was na die kruisiging 
van die Here.

6 Ek het die Bybel oopgemaak 
en die derde en vierde hoofstukke 
van die eerste brief van Petrus ge-
lees, en terwyl ek gelees het, was 
ek grootliks beïndruk, meer as 
wat ek ooit tevore was, met die 
volgende gedeeltes:

7 “Want Christus het ook een-
maal vir die sondes gely, die reg-
verdige vir die onregverdiges, 
sodat Hy ons tot God mag bring, 
wat gedood is na die vlees, maar 
lewend gemaak is deur die Gees;

President Smith verklaar dat hy verskeie goddelike mededelings ge
durende die afgelope maande ontvang het. Een van hulle, rakende 
die Saligmaker se besoek aan die geeste van die dode terwyl sy lig
gaam in die grafkelder was, het President Smith die vorige dag ont
vang. Dit is onmiddellik geskryf na die afloop van die konferensie. 
Op 31 Oktober 1918 is dit voorgelê aan die raadgewers in die Eerste 
Presidensie, die Raad van die Twaalf en die Patriarg, en dit is een
parig deur hulle aangeneem.
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8 “Deur wie Hy ook heengegaan 
en gepreek het vir die geeste in 
die a gevangenis,

9 “Wat eertyds ongehoorsaam 
was toe die lankmoedigheid van 
God een maal gewag het in die 
dae van Noag, onderwyl die ark 
gereed gemaak is, waarin weinig, 
dit is agt, siele deur water heen 
gered is;” (1 Petrus 3:18–20.)

10 “Want daarom is die evan-
gelie ook aan die dode verkon-
dig, sodat hulle wel geoordeel 
kan word volgens die mens in 
die vlees, maar lewe na God in 
die gees.” (1 Petrus 4:6.)

11 Terwyl ek hierdie dinge be-
peins het wat a geskryf is, is die 
b oë van my begrip geopen, en die 
Gees van die Here het op my c ge-
rus, en ek het die leërskare van die 
d dode gesien, beide klein en groot.

12 En daar was in een plek ’n on-
telbare skare van die geeste van 
die a regverdiges byeen, wat b ge-
trou was aan die getuienis van 
Jesus terwyl hulle in sterflikheid 
gelewe het;

13 En wat ’n a offerande geoffer 
het in die versinnebeelding van 
die groot offer van die Seun van 
God, en beproewing b gely het in 
hulle Verlosser se Naam.

14 Al hierdie het die sterflike 
lewe verlaat, vas in die a hoop van 
’n heerlike b opstanding, deur die 
c genade van God die d Vader en sy 
e Eniggebore Seun, Jesus Christus.

15 Ek het gesien dat hulle gevul 
was met a vreugde en blydskap, 
en het tesame verheug omdat 
die dag van hulle verlossing op 
hande was.

16 Hulle was byeen, wagtend op 
die koms van die Seun van God 
na die a geesteswêreld, om hulle 
verlossing van die b bande van die 
dood aan te kondig.

17 Hulle slapende stof sou tot sy 
volmaakte gestalte a herstel word, 
b been tot sy been, en die senings 
en die vlees op hulle, die c gees 
en die liggaam om te herenig om 
nooit weer geskei te word nie, so-
dat hulle ’n volheid van d vreugde 
mag ontvang.

18 Terwyl hierdie groot skare 
gewag en gesels het, en hulle hul 
verbly het in die uur van hulle 
verlossing van die kettings van 
die dood, het die Seun van God 
verskyn, en a bevryding aan die 
gevangenes verkondig wat ge-
trou was.

19 En daar het Hy aan hulle 
die ewigdurende a evangelie 

 8 a Jes. 61:1;  
Lk. 4:18;  
L&V 76:73–74; 88:99.

 11 a gs Skrifture—Waarde 
van die skrifture.

  b Efés. 1:18;  
L&V 76:10, 12, 19.

  c Jes. 11:2.
  d gs Gees.
 12 a L&V 76:69–70.
  b L&V 6:13; 51:19; 

76:51–53.

 13 a gs Opoffer.
  b Matt. 5:10–12.
 14 a Ether 12:4;  

Moro. 7:3, 40–44.  
gs Hoop.

  b gs Opstanding.
  c gs Genade.
  d gs God, Godheid—

God die Vader.
  e gs Eniggeborene.
 15 a Jes. 51:11;  

Alma 40:12.

 16 a Lk. 23:43;  
Alma 40:11–12.  
gs Paradys.

  b Morm. 9:13.
 17 a 2 Ne. 9:10–13.
  b Eség. 37:1–14.
  c L&V 93:33–34.
  d gs Vreugde.
 18 a Jes. 61:1.  

gs Heil vir die Dode.
 19 a gs Evangelie.
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 19 b L&V 76:72–74.
  c gs Val van Adam 

en Eva.
  d gs Bekeer, Bekering.
 20 a Alma 40:13–14.  

gs Boos, Boosheid;  
Hel.

  b 1 Ne. 10:21.
 22 a gs Duisternis, 

Geestelike.
  b gs Vrede.
 23 a gs Plan van Verlossing.
  b Rom. 14:11;  

Mosia 27:31.
  c 2 Ne. 1:13;  

Alma 12:11.
 24 a Ps. 104:1–2;  

Jes. 60:19;  

Openb. 22:5;  
JS—G 1:17.  
gs Lig, Lig van 
Christus.

  b gs Sing.
 26 a 1 Ne. 11:28.
 27 a Mark. 8:31.
 29 a L&V 76:12.

b gepreek, die leerstelling van die 
opstanding en die verlossing van 
die mensdom van die c val, en van 
individuele sondes op voorwaar-
des van d bekering.

20 Maar na die a bose het Hy nie 
gegaan nie, en onder die ongod-
delikes en die onbekeerdes wat 
hulleself b verontreinig het terwyl 
in die vlees, was sy stem nie ver-
hef nie;

21 Nóg het die rebelses wat die 
getuienisse en die waarskuwings 
van die antieke profete verwerp 
het sy teenwoordigheid aanskou, 
nóg sy aangesig gesien.

22 Waar hulle was, het die a duis-
ternis geheers, maar onder die 
regverdiges was daar b vrede;

23 En die heiliges het hulle ver-
heug in hulle a verlossing, en het 
die b knie gebuig en die Seun van 
God erken as hulle Verlosser en 
Redder van die dood en die c ket-
tings van die hel.

24 Hulle aangesigte het geblink, 
en die a uitstraling van die teen-
woordigheid van die Here het op 
hulle gerus en hulle het lofliedere 
tot sy heilige Naam b gesing.

25 Ek het my verwonder, want 
ek het verstaan dat die Saligma-
ker ongeveer drie jaar in sy bedie-
ning deurgebring het onder die 
Jode en hulle van die huis van 

Israel, en gepoog het om hulle die 
ewigdurende evangelie te leer en 
hulle tot bekering te roep;

26 En tog, nieteenstaande sy 
magtige werke, en wonder-
werke, en verkondiging van die 
waarheid, met groot a mag en ge-
sag, was daar maar slegs ’n paar 
wat ag geslaan het op sy stem, en 
hulle verheug het in sy teenwoor-
digheid, en verlossing vanuit sy 
hande ontvang het.

27 Maar sy bediening onder die-
gene wat dood is, was beperk tot 
die a kort tydperk tussen die krui-
siging en sy opstanding.

28 En ek het my verwonder oor 
die woorde van Petrus—waarin 
hy gesê het dat die Seun van God 
gepreek het vir die geeste in die 
gevangenis, wat eertyds onge-
hoorsaam was toe die lankmoe-
digheid van God gewag het in die 
dae van Noag—en hoe dit moont-
lik was vir hom om vir daardie 
geeste te preek en die nodige ar-
beid te verrig onder hulle in so ’n 
kort tydperk.

29 En terwyl ek my verwonder, 
is my oë geopen, en my begrip 
a verlewendig, en het ek besef dat 
die Here nie persoonlik onder die 
bose en die ongehoorsames wat 
die waarheid verwerp het, gegaan 
het om hulle te leer nie;
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30 Maar kyk, van onder die 
regverdiges, het Hy sy magte 
georganiseer en boodskappers 
aangestel, beklee met a mag en ge-
sag, en hulle opgedra om uit te 
gaan en die lig van die evangelie 
te dra na hulle wat in die b duister-
nis was, en wel aan c al die geeste 
van mense; en so is die evangelie 
aan die dode gepreek.

31 En die gekose boodskappers 
het uitgegaan om die a aanvaar-
bare dag van die Here aan te kon-
dig en b bevryding te verkondig 
aan die gevangenes wat gebind 
was, naamlik aan almal wat sou 
bekeer van hulle sondes en die 
evangelie aanvaar.

32 So is die evangelie gepreek 
aan al diegene wat in hulle sondes 
a gesterwe het, sonder ’n b kennis 
van die evangelie, of in oortre-
ding, omdat hulle die profete ver-
werp het.

33 Hulle is a geloof in God geleer, 
bekering van sonde, b plaasver-
vangende doop vir die c vergifnis 
van sondes, die d gawe van die 
Heilige Gees deur die oplegging 
van hande,

34 En alle ander beginsels van 
die evangelie wat noodsaak-
lik was vir hulle om te weet om 

hulleself te kwalifiseer sodat 
hulle a geoordeel mag word vol-
gens die mens in die vlees, maar 
lewe volgens God in die gees.

35 En so is dit bekendgemaak 
onder die dode, beide klein en 
groot, die onregverdiges sowel 
as die gelowiges, dat verlossing 
teweeg gebring is deur die a offe-
rande van die Seun van God aan 
die b kruis.

36 Aldus is dit bekendgemaak 
dat ons Verlosser sy tyd gedu-
rende sy verblyf in die wêreld van 
geeste, deurgebring het met die 
onderrig en voorbereiding van 
die getroue geeste van die a pro-
fete wat van Hom in die vlees ge-
tuig het;

37 Sodat hulle die boodskap van 
verlossing mag oordra na al die 
dode, na wie Hy nie persoonlik 
kon gaan nie, vanweë hulle a re-
belsgesindheid en oortreding, so-
dat hulle deur die bediening van 
sy diensknegte ook sy woorde 
mag hoor.

38 Onder die groot en magti-
ges wat versamel was in hierdie 
buitengewone groot samekoms 
van die regverdiges was Vader 
a Adam, die Oue van Dae en va-
der van almal,

 30 a Lk. 24:49.
  b gs Duisternis, 

Geestelike.
  c L&V 1:2.
 31 a Jes. 61:2;  

Lk. 4:17–19.
  b gs Vry, Vryheid.
 32 a Joh. 8:21–24.
  b L&V 128:5.  

gs Kennis.
 33 a Gel. Art. 1:4.  

gs Geloof, Glo.
  b gs Doop—Doop vir 

die dode;  
Ordinansies—
Plaasvervangende 
ordinansies.

  c gs Vergifnis 
van Sondes.

  d gs Gawe van die 
Heilige Gees.

 34 a gs Oordeel, Die Laaste.

 35 a Alma 34:9–16.  
gs Opoffer;  
Versoen, Versoening.

  b gs Kruis;  
Kruisiging.

 36 a L&V 138:57.
 37 a L&V 138:20.  

gs Rebellie.
 38 a gs Adam.
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39 En ons wonderlike Moeder 
a Eva, met vele van haar getroue 
dogters wat deur die eeue gelewe 
het en die ware en lewende God 
aanbid het.

40 a Abel, die eerste b martelaar, 
was daar, en sy broer c Set, een van 
die magtiges, wat na die presiese 
d gelykenis van sy vader, Adam, 
was.

41 a Noag, wat waarskuwing ge-
gee het oor die vloed; b Sem, die 
groot c hoëpriester; d Abraham, die 
vader van die gelowiges; e Isak, 
f Jakob, en g Moses, die groot wet-
gewer van Israel;

42 En a Jesaja, wat deur profesie 
verklaar het dat die Verlosser ge-
salf is om die gebrokenes van hart 
te verbind, om bevryding te ver-
kondig aan die b gevangenes, en 
die c gevangenis te open vir hulle 
wat gebonde was, was ook daar.

43 En verder, a Eségiël, wat in ’n 
visioen die groot vallei van b droë 
beendere getoon is, wat met vlees 
beklee sou word, om weer voort 
te kom in die c opstanding van die 
dode, lewende siele;

44 a Daniël, wat die vestiging 

van die b koninkryk van God in 
die laaste dae vooruitgesien en 
voorspel het om nooit weer ver-
nietig te word nie, nóg aan ander 
volke gegee te word;

45 a Elía, wat met Moses was op 
die Berg van b Transfigurasie;

46 En a Maleági, die profeet wat 
getuig het van die koms van 
b Elía—van wie Moroni ook met 
die Profeet Joseph Smith gespreek 
het, en verklaar het dat hy sou 
kom voor die inluiding van die 
groot en vreeslike c dag van die 
Here—was ook daar.

47 Die Profeet Elía moes die be-
loftes wat aan hulle vaders ge-
maak is in die a harte van die 
kinders plant,

48 Wat die groot a werk wat in 
die b tempels van die Here ge-
doen moet word in die c tydvak 
van die volheid van tye vooraf-
skadu, vir die verlossing van die 
dode, en die d verseëling van die 
kinders aan hulle ouers, sodat die 
hele aarde nie getref word met ’n 
vloek en volkome verwoes word 
by sy koms nie.

49 Hulle almal en vele meer, 

 39 a Moses 4:26.  
gs Eva.

 40 a gs Abel.
  b gs Martelaar, 

Martelaarskap.
  c gs Set.
  d Gén. 5:3;  

Moses 6:10.
 41 a gs Noag, Bybelse 

Patriarg.
  b gs Sem.
  c gs Hoëpriester.
  d Gén. 17:1–8.  

gs Abraham.
  e Gén. 21:1–5.  

gs Isak.

  f Gén. 35:9–15.  
gs Jakob, Seun 
van Isak.

  g gs Moses.
 42 a gs Jesaja.
  b Jes. 61:1–2.
  c gs Hel.
 43 a gs Eségiël.
  b Eség. 37:1–14.
  c gs Opstanding.
 44 a gs Daniël.
  b Dan. 2:44–45.  

gs Koninkryk van 
God of Koninkryk 
van die Hemel.

 45 a gs Elías.

  b gs Transfigurasie.
 46 a Mal. 4:5–6;  

JS—G 1:36–39.  
gs Maleági.

  b L&V 110:13–15.  
gs Elía.

  c gs Tweede Koms 
van Jesus Christus.

 47 a L&V 128:17.
 48 a gs Heil vir die Dode.
  b gs Tempel, Huis 

van die Here.
  c gs Tydvak.
  d gs Gesin—Ewige 

gesin;  
Verseël, Verseëling.
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naamlik die a profete wat onder 
die Nefiete gewoon en getuig het 
van die koms van die Seun van 
God, het gemeng in die buiten-
gewoon groot samekoms en op 
hulle bevryding gewag,

50 Want die dode het die lang af-
wesigheid van hulle a geeste van 
hulle liggame as ’n b slawerny be-
skou.

51 Húlle het die Here onder-
rig, en hulle a mag gegee om uit 
te kom, na sy opstanding van die 
dood, om sy Vader se koninkryk 
binne te gaan, om daar gekroon te 
word met b onsterflikheid en die 
c ewige lewe,

52 En sal dan voortgaan met 
hulle arbeid soos beloof deur die 
Here, en deelgenote wees van alle 
a seëninge wat teruggehou is vir 
diegene wat Hom liefhet.

53 Die Profeet Joseph Smith, en 
my vader Hyrum Smith, Brig-
ham Young, John Taylor, Wilford 
Woodruff, en ander uitnemende 
geeste wat a teruggehou is om na 
vore te kom in die volheid van tye 
om deel te neem in die b grondleg-
ging van die groot werk van die 
laaste dae.

54 Insluitende die bou van tem-
pels en die verrigting van ordi-

nansies daarin vir die verlossing 
van die a dode, was ook in die 
geesteswêreld.

55 Ek het waargeneem dat hulle 
ook onder die a adellikes en gro-
tes was wat in die begin b gekies 
is om heersers te wees in die Kerk 
van God.

56 Selfs voor hulle gebore was, 
het hulle, saam met vele andere 
hulle eerste lesse in die wêreld 
van geeste ontvang en was a voor-
berei om na vore te kom in die be-
paalde b tyd van die Here om te 
arbei in sy c wingerd vir die heil 
van die siele van mense.

57 Ek het waargeneem dat die 
getroue a ouderlinge van hierdie 
tydvak, wanneer hulle vertrek 
van die sterflike lewe, hulle ar-
beid voortsit deur die prediking 
van die evangelie van bekering 
en verlossing, deur die offer van 
die Eniggebore Seun van God, on-
der diegene wat in die b duisternis 
en onder die slawerny van sonde 
verkeer in die groot wêreld van 
die geeste van die dode.

58 Die dode wat bekeer sal a ver-
los word deur gehoorsaamheid 
aan die b ordinansies van die huis 
van God,

59 En nadat hulle die prys betaal 

 49 a Hel. 8:19–22.
 50 a gs Gees.
  b L&V 45:17.
 51 a 1 Kor. 6:14;  

Alma 40:19–21.
  b gs Onsterflik, 

Onsterflikheid.
  c L&V 29:43.  

gs Ewige Lewe.
 52 a Jes. 64:4;  

1 Kor. 2:9;  

L&V 14:7.
 53 a gs Voorafver-

ordinering.
  b L&V 64:33.
 54 a gs Ordinansies—

Plaasvervangende 
ordinansies.

 55 a Abr. 3:22–24.
  b gs Voorafver-

ordinering.
 56 a Job 38:4–7;  

Alma 13:3–7.
  b Hand. 17:24–27.
  c Jakob 6:2–3.  

gs Wingerd van 
die Here.

 57 a gs Ouderling.
  b gs Hel.
 58 a gs Verlos, Verlossing.
  b gs Ordinansies.

LEER EN VERBONDE 138:50–59357



het vir hulle oortredings, en rein 
a gewas is, sal hulle ’n loon oor-
eenkomstig hulle b werke ont-
vang, want hulle is erfgename 
van heil.

60 Aldus is die visioen van die 

verlossing van die dode aan my 
geopenbaar, en ek lewer getuie-
nis, en ek weet dat die verslag 
a waar is, deur die seën van ons 
Here en Saligmaker, Jesus Chris-
tus, dit is so. Amen.

 59 a Alma 5:17–22.  
gs Vergewe.

  b gs Werke.
 60 a gs Waarheid.

AMPTELIKE VERKLARING 1
Die Bybel en die Boek van Mormon leer dat monogamie God se stan
daard vir die huwelik is tensy Hy andersins verklaar (sien 2 Samuel 
12:7–8 en Jakob 2:27, 30). Ná ’n openbaring aan Joseph Smith, is 
die praktyk van die veelvoudige huwelik ingestel onder Kerklede in 
die vroeë 1840s (sien afdeling 132). Van die 1860s tot die 1880s het 
die regering van die Verenigde State wette ingestel wat hierdie gods
dienstige praktyk onwettig gemaak het. Hierdie wette is uiteindelik 
deur die V.S. Hooggeregshof gehandhaaf. Na die ontvangs van open
baring het President Wilford Woodruff die volgende Manifes uitge
reik, wat deur die Kerk aanvaar is as gesaghebbend en bindend op 
6 Oktober 1890. Dit het gelei tot die einde van die praktyk van die 
veelvoudige huwelik in die Kerk.

Aan Alle Belanghebbendes

Persberigte wat weens politieke redes van Salt Lake City gestuur is, 
wat wyd en syd gepubliseer is, te dien effekte dat die Utah-kommis-
sie, in hul onlangse verslag aan die Sekretaris van Binnelandse Sake, 
beweer dat meervoudige huwelike nog steeds voltrek word en dat 
veertig of meer sodanige huwelike aangegaan is in Utah sedert Junie 
verlede jaar of gedurende die afgelope jaar, asook dat die leiers van 
die Kerk in openbare besprekings geleer het dat die voortsetting van 
die praktyk van poligamie aangemoedig en aangespoor moet word—

Daarom verklaar ek as President van die Kerk van Jesus Christus 
van die Heiliges van die Laaste Dae op die plegtigste wyse dat hierdie 
aanklagte vals is. Ons predik nie poligamie of meervoudige huwelike 
nie, nóg laat ons toe dat enige persoon hierdie praktyk beoefen, en ek 
ontken dat nóg veertig nóg enige ander getal meervoudige huwelike 
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gedurende daardie tydperk in ons Tempels of enige ander plek in die 
Gebied voltrek is.

Een geval is aangemeld waarin die partye beweer dat die huwelik 
aangegaan is in die Endowment House [Huis van Begiftiging], in Salt 
Lake City, in die lente van 1889, maar ek was nie in staat om uit te vind 
wie die seremonie uitgevoer het nie; wat ook al in hierdie saak geskied 
het was sonder my kennis. As gevolg van hierdie beweerde voorval 
is die Endowment House, op my bevel, sonder versuim afgebreek.

In soverre wette deur die Kongres uitgevaardig is wat meervoudige 
huwelike verbied, welke wette beskou word as grondwetlik deur die 
hof van die laaste toevlug, verklaar ek hierdeur my voorneme om my 
aan daardie wette te onderwerp, en om my invloed te gebruik by die 
lede van die Kerk oor wie ek presideer om hulle dieselfde te laat doen.

Daar is niks in my leringe aan die Kerk of in dié van my kollegas, 
gedurende die aangeduide tyd, wat redelikerwys geïnterpreteer kan 
word om poligamie te bevorder of aan te moedig nie; en wanneer 
enige Ouderling van die Kerk taal gebruik het wat skynbaar enige 
sodanige leerstelling oordra, is hy spoedig vermaan. En nou verklaar 
ek in die openbaar dat my raad aan die Heiliges van die Laaste Dae 
is om hulle te weerhou om enige huwelik aan te gaan wat verbied is 
deur die wette van die land.

Wilford Woodruff
President van die Kerk van Jesus Christus  

van die Heiliges van die Laaste Dae.

President Lorenzo Snow het die volgende voorgelê:

“Ek stel voor dat, omdat ons Wilford Woodruff aanvaar as die Pre-
sident van die Kerk van Jesus Christus van die Heiliges van die Laaste 
Dae, en die enigste man op die aarde is op die huidige oomblik wat 
die sleutels hou van die verseëlende ordinansies, ons hom beskou ten 
volle gemagtig uit hoofde van sy posisie om die Manifes uit te vaardig 
wat in ons gehoor gelees is, en wat gedateer is 24 September 1890, en 
dat as ’n Kerk byeen in Algemene Konferensie, aanvaar ons sy verkla-
ring aangaande meervoudige huwelike as gesaghebbend en bindend.”

Salt Lake City, Utah, 6 Oktober 1890.
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UITTREKSELS UIT DRIE TOESPRAKE DEUR  
PRESIDENT WILFORD WOODRUFF  

BETREFFENDE DIE MANIFES

Die Here sal nooit toelaat dat ek of enige ander man wat staan as President van hierdie 
Kerk julle op ’n dwaalspoor lei nie. Dit is nie deel van die plan nie. Dit is nie in die ver-
stand van God nie. Indien ek dit sou probeer, sou die Here my uit my plek verwyder, 
en so sal Hy doen met enige ander man wat die kinders van mense op ’n dwaalspoor 
probeer lei van die openbarings van God en van hulle plig. (Een en sestigste Sesmaan-
delikse Algemene Konferensie van die Kerk, Maandag 6 Oktober 1890, Salt Lake City, 
Utah. Berig in die Deseret Evening News, 11 Oktober 1890, bl. 2.)

Dit maak nie saak wie lewe of sterwe nie, of wie geroep word om hierdie Kerk te lei 
nie, hulle moet dit lei deur die inspirasie van Almagtige God. Indien hulle dit nie op 
daardie wyse doen nie, kan hulle dit hoegenaamd nie doen nie. . . .

Ek het onlangs verskeie openbarings gehad, en baie belangrikes vir my, en ek sal 
vir julle vertel wat die Here vir my gesê het. Laat my toe om julle gedagtes te vestig 
op wat die manifes genoem word. . . .

Die Here het vir my gesê om die Heiliges van die Laaste Dae ’n vraag te vra, en 
Hy het ook vir my gesê dat indien hulle sou luister na wat ek vir hulle gesê het en 
die vraag wat aan hulle gestel is, beantwoord het deur die Gees en mag van God, sou 
hulle almal dieselfde antwoord gee, en hulle sou almal dieselfde glo met betrekking 
tot hierdie saak.

Die vraag is dit: Wat is die wysste koers vir die Heiliges van die Laaste Dae om te 
volg—om aan te hou om te poog om meervoudige huwelike te leef, met die wette van 
die nasie daarteen en die teenstand van sestig miljoen mense, en ten koste van die kon-
fiskering en verlies van al die Tempels, en die staking van al die ordinansies daarin, 
beide vir die lewendes en die dode, en die gevangeneming van die Eerste Presidensie 
en Twaalf en die hoofde van families in die Kerk, en die konfiskering van die persoon-
like besittings van die mense (alles wat vanself dié praktyk sal beëindig); of, nadat ons 
gedoen en gely het deur ons getrouheid aan hierdie beginsel om die praktyk te beëin-
dig en aan die wet te onderwerp, en sodoende die Profete, Apostels en vaders by die 
huis laat bly, sodat hulle die volk kan onderrig en na die pligte van die Kerk omsien, 
en ook die Tempels in die hande van die Heiliges laat, sodat hulle kan omsien na die 
ordinansies van die Evangelie, beide vir die lewendes en die dode?

Die Here het deur visioen en openbaring aan my getoon presies wat sou plaasvind 
indien ons nie hierdie praktyk staak nie. Indien ons dit nie gestaak het nie, sou julle 
geen nut gehad het vir . . . enige van die mans in hierdie tempel te Logan nie; want al 
die ordinansies sou gestaak word regdeur die land Sion. Verwarring sou heers reg-
deur Israel en talle mans sou gevangenes gemaak word. Hierdie ramp sou oor die hele 
Kerk gekom het en ons sou verplig gewees het om die praktyk te staak. Die vraag is 
nou of dit op hierdie wyse gestaak moet word, of op die wyse wat die Here aan ons 
geopenbaar het, en ons Profete en Apostels en vaders vry manne gelaat word, en die 
tempels in die hande van die volk, sodat die dode verlos mag word. ’n Groot aantal 
is alreeds deur hierdie volk verlos van die gevangenis in die geesteswêreld, en sal die 
werk voortgaan of gestaak word? Dit is die vraag wat ek voor die Heiliges van die 
Laaste Dae lê. Julle moet vir julleself oordeel. Ek wil hê dat julle dit vir julleself moet 
beantwoord. Ek sal dit nie beantwoord nie; maar ek sê vir julle dat dit presies die toe-
stand is waarin ons as ’n volk sou wees indien ons nie die koers gevolg het wat ons 
wel gedoen het nie.

. . . ek het presies gesien wat sou gebeur indien daar nie iets gedoen word nie. Ek 
het hierdie gees oor my gehad vir ’n lang tydperk. Maar ek wil dit sê: Ek sou al die 

AMPTELIKE VERKLARING 1 360



tempels uit ons hande laat gaan het; ek sou self gevangenis toe gegaan het, en toege-
laat het dat elke ander man daarheen gaan, indien die God van die hemel my nie ge-
bied het om te doen wat ek wel gedoen het nie; en toe die uur kom, wat ek gebied was 
om dit te doen, was alles vir my duidelik. Ek het voor die Here gegaan, en ek het dit 
geskryf wat die Here my aangesê het om te skryf. . .

Ek laat dit met julle, vir julle om te oordink en te oorweeg. Die Here is besig om 
met ons te werk. (Cache Penkonferensie, Logan, Utah, Sondag 1 November 1891. Be-
rig in die Deseret Weekly, 14 November 1891.)

Nou sal ek vir julle vertel wat aan my geopenbaar is en wat die Seun van God verrig 
het in hierdie ding. . . . Al hierdie dinge sou gebeur het, soos God Almagtig lewe, in-
dien daardie Manifes nie gegee is nie. Daarom het die Seun van God geneigd gevoel 
om daardie ding aan die Kerk en die wêreld voor te lê vir doeleindes van sy eie ver-
stand. Die Here het die vestiging van Sion beveel. Hy het die voltooiing van hierdie 
tempel beveel. Hy het beveel dat die heil van die lewendes en die dode in hierdie val-
leie van die berge gegee moet word. En Almagtige God het verorden dat die Duiwel 
dit nie sou verydel nie. Indien julle dit kan verstaan, is dit ’n sleutel daartoe. (Uit ’n 
toespraak tydens die sesde sessie van die toewyding van die Salt Lake-tempel, April 
1893. Getikte Verslag van Toewydingsdienste, Argiewe, Departement van Kerkgeskie-
denis, Salt Lake City, Utah.)

AMPTELIKE VERKLARING 2
Die Boek van Mormon leer dat “almal gelyk is voor God”, insluitend 
“swart en wit, slaaf en vryman, man en vrou” (2 Nefi 26:33). Reg
deur die geskiedenis van die Kerk is mense van elke ras en etniese 
groep in baie lande gedoop en het geleef as getroue lede van die Kerk. 
Gedurende Joseph Smith se leeftyd is ’n paar swart manlike lede van 
die Kerk geordineer tot die priesterskap. Vroeg in sy geskiedenis het 
Kerkleiers opgehou om die priesterskap aan swart mans van Afrika
afkoms toe te ken. Kerkrekords bied nie duidelike insigte in die oor
sprong van hierdie praktyk nie. Kerkleiers het geglo dat ’n openbaring 
van God nodig was om hierdie praktyk te verander en het in gebed lei
ding gesoek. Die openbaring het na Kerkpresident Spencer W. Kimball 
gekom en is bevestig aan ander Kerkleiers in die Salt Laketempel op 
1 Junie 1978. Die openbaring het alle beperkings met betrekking tot 
ras wat eens toegepas was op die priesterskap verwyder.

Aan Alle Belanghebbendes

Op 30 September 1978, tydens die 148ste Sesmaandelikse Algemene 
Konferensie van die Kerk van Jesus Christus van die Heiliges van die 
Laaste Dae, is die volgende deur President N. Eldon Tanner, Eerste 
Raadgewer in die Eerste Presidensie van die Kerk voorgelê:
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Vroeg in Junie hierdie jaar het die Eerste Presidensie aangekondig 
dat ’n openbaring ontvang is deur President Spencer W. Kimball wat 
priesterskap- en tempelseëninge toeganklik maak vir alle waardige 
manlike lede van die Kerk. President Kimball het versoek dat ek die 
konferensie inlig dat nadat hy hierdie openbaring ontvang het, wat 
na hom gekom het na langdurige oordenking en gebed in die heilige 
kamers van die heilige tempel, hy dit aan sy raadgewers voorgelê het 
wat dit aanvaar en goedgekeur het. Dit is toe aan die Kworum van die 
Twaalf Apostels voorgelê wat dit eenparig aanvaar het, en is vervol-
gens aan al die ander Algemene Gesagsdraers voorgelê wat dit ins-
gelyks eenparig goedgekeur het.

President Kimball het versoek dat ek nou hierdie brief voorlees:

8 Junie 1978
Aan alle algemene en plaaslike priesterskapampsdraers van die Kerk 
van Jesus Christus van die Heiliges van die Laaste Dae dwarsdeur 
die wêreld:

Geagte Broers
Terwyl ons die uitbreiding van die werk van die Here oor die aarde 

aanskou het, is ons dankbaar dat mense van vele nasies gereageer het 
op die boodskap van die herstelde evangelie en in steeds toenemende 
getalle by die Kerk aangesluit het. Op sy beurt het dit ons geïnspireer 
met ’n begeerte om aan elke waardige lid van die Kerk toegang te gee 
tot al die voorregte en seëninge wat die evangelie bied.

Bewus van die beloftes gemaak deur die profete en presidente van 
die Kerk wat ons voorafgegaan het dat op een of ander tyd, in God 
se ewige plan, al ons broers wat waardig is die priesterskap mag ont-
vang, en die getrouheid van diegene van wie die priesterskap weer-
hou is, waargeneem het, het ons lank en ernstig ten behoewe van hulle 
gepleit, ons getroue broers, en vele ure in die Bo-kamer van die Tem-
pel deurgebring en die Here gesmeek om goddelike leiding.

Hy het ons gebede verhoor, en het deur openbaring bevestig dat 
die langbeloofde dag gekom het wanneer elke getroue, waardige man 
in die Kerk die heilige priesterskap mag ontvang, met mag om die 
goddelike gesag daarvan uit te oefen, en saam met sy geliefdes elke 
 seëning wat daaruit voortvloei te geniet, insluitende die seëninge van 
die tempel. Daarom mag alle waardige manlike lede van die Kerk ge-
ordineer word tot die priesterskap sonder inagneming van ras of kleur. 
Priesterskapleiers word opdrag gegee om die beleid te volg om met 
alle kandidate vir ordinering tot óf die Aäroniese óf die Melgisédekse 
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priesterskap sorgvuldige onderhoude te voer om te verseker dat hulle 
aan die vereisde standaarde van waardigheid voldoen.

Ons verklaar met alle erns dat die Here nou sy wil bekendgemaak 
het vir die seëning van al sy kinders dwarsdeur die aarde wat wil ag 
slaan op die stem van sy gevolmagtigde diensknegte en hulleself voor-
berei om elke seëning van die evangelie te ontvang.

Die uwe
Spencer W. Kimball
N. Eldon Tanner
Marion G. Romney

Die Eerste Presidensie

Aangesien ons Spencer W. Kimball as die profeet, siener, en open-
baarder, en president van Die Kerk van Jesus Christus van die Heiliges 
van die Laaste Dae erken, word dit voorgestel dat ons as ’n gekonsti-
tueerde byeenkoms hierdie openbaring aanvaar as die woord en wil 
van die Here. Al diegene ten gunste, dui dit aan deur u regterhand 
omhoog te lig. Enigeen daarteen met dieselfde teken.

Die stemming om die voorafgaande mosie te onderskraag was een-
parig bevestigend.

Salt Lake City, Utah, 30 September 1978.
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