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e Leer en Verbonden is een verzameling goddelijke openbaringen
en geïnspireerde verklaringen die gegeven zijn voor de vestiging
en regulering van het koninkrijk van God op aarde in de laatste dagen.
Hoewel de meeste afdelingen zijn gericht aan leden van De Kerk van
Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, zijn de boodschappen, waarschuwingen en aansporingen voor het welzijn van de gehele
mensheid; zij bevatten een uitnodiging aan alle mensen overal om de
stem van de Heer Jezus Christus te horen, die tot hen spreekt voor hun
aardse welzijn en hun eeuwig heil.
De meeste openbaringen in deze bundel zijn ontvangen door
Joseph Smith jr., de eerste profeet en president van De Kerk van Jezus
Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Andere zijn uitgegeven
door enkelen van zijn opvolgers in het presidium. (Zie de inleiding
van de afdelingen 135, 136 en 138 en de Officiële Verklaringen 1 en 2.)
Het boek Leer en Verbonden is een van de standaardwerken van
de kerk, samen met de Bijbel, het Boek van Mormon en de Parel van
grote waarde. De Leer en Verbonden is echter uniek omdat het geen
vertaling is van een document uit de oudheid, maar van hedendaagse
oorsprong is, door God gegeven door middel van zijn uitverkoren
profeten voor de herstelling van zijn heilig werk en de vestiging
van het koninkrijk van God op aarde in deze dagen. Wij horen in
de openbaringen de milde maar resolute stem van de Heer Jezus
Christus, die opnieuw spreekt in de bedeling van de volheid der
tijden; en het werk dat hierin wordt ingeleid dient ter voorbereiding
op zijn wederkomst, ter vervulling van en in overeenstemming met
de woorden van alle heilige profeten vanaf het begin van de wereld.
Joseph Smith jr. is geboren op 23 december 1805 te Sharon, Windsor
County (Vermont). In zijn kinderjaren verhuisde hij met het gezin
naar het huidige Manchester in het westen van de staat New York.
In de tijd dat hij daar woonde, ontving hij in het voorjaar van 1820,
toen hij veertien jaar was, zijn eerste visioen, waarin hij een persoonlijk bezoek ontving van God, de eeuwige Vader, en zijn Zoon Jezus
Christus. In dat visioen werd hem gezegd dat de ware kerk van Jezus
Christus, die in de tijd van het Nieuwe Testament was gesticht en die
de volheid van het evangelie had bediend, niet meer op aarde was.
Er volgden nog andere goddelijke verschijningen waarbij hij door
vele engelen werd onderwezen; het werd hem te kennen gegeven dat
God hem een bijzonder werk op aarde wilde laten verrichten en dat
de kerk van Jezus Christus door hem op aarde zou worden hersteld.
Mettertijd werd Joseph Smith met goddelijke hulp in staat gesteld
om het Boek van Mormon te vertalen en te publiceren. Intussen
waren hij en Oliver Cowdery in mei 1829 door Johannes de Doper
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tot het Aäronisch priesterschap geordend (zie LV 13), en kort daarop
werden zij ook tot het Melchizedeks priesterschap geordend door de
apostelen vanouds, Petrus, Jakobus en Johannes (zie LV 27:12). Nog
andere ordeningen volgden, waarbij priesterschapssleutels werden
verleend door Mozes, Elia, Elias en vele andere profeten vanouds
(zie LV 110; 128:18, 21). Die ordeningen vormden in feite een herstelling van het goddelijk gezag aan de mens op aarde. Op 6 april 1830
organiseerde de profeet Joseph Smith de kerk op aanwijzing vanuit
de hemel, en aldus is de ware kerk van Jezus Christus wederom
als instelling werkzaam onder de mensen, met het gezag om het
evangelie te onderwijzen en de verordeningen van het heil te bedienen. (Zie LV 20 en de Parel van grote waarde, Geschiedenis van
Joseph Smith 1.)
Deze heilige openbaringen zijn ontvangen in antwoord op gebed,
als er behoefte aan bestond, en zijn voortgekomen in toenmalige
situaties waar bestaande mensen bij betrokken waren. De profeet en
zijn metgezellen zochten goddelijke leiding en deze openbaringen
vormen het bewijs dat zij die hebben ontvangen. In de openbaringen
zien wij de herstelling en de ontvouwing van het evangelie van Jezus
Christus en de inluiding van de bedeling van de volheid der tijden.
Tevens wordt in de openbaringen de westwaartse trek van de kerk
vanuit New York en Pennsylvania naar Ohio, naar Missouri, naar
Illinois en uiteindelijk naar het Grote Bekken van westelijk Amerika
uiteengezet, alsmede de intense worstelingen van de heiligen in hun
streven Zion in de huidige tijd op aarde op te bouwen.
Verschillende vroege afdelingen gaan over zaken die te maken
hebben met de vertaling en publicatie van het Boek van Mormon (zie
de afdelingen 3, 5, 10, 17 en 19). Een aantal latere afdelingen weerspiegelt het werk van de profeet Joseph Smith bij het maken van een
geïnspireerde vertaling van de Bijbel, een periode waarin veel van
de grootse leerstellige afdelingen zijn ontvangen. (Zie bijvoorbeeld
de afdelingen 37, 45, 73, 76, 77, 86, 91 en 132, die alle enig rechtstreeks
verband houden met de bijbelvertaling.)
In de openbaringen worden de leringen van het evangelie uiteengezet met toelichtingen over fundamentele zaken zoals het wezen
van de Godheid, de oorsprong van de mens, de realiteit van Satan,
het doel van de sterfelijkheid, de vereiste van gehoorzaamheid, de
noodzaak van bekering, de werkingen van de Heilige Geest, de verordeningen en verrichtingen die verband houden met het heil, de
bestemming van de aarde, de toestand van de mens na de opstanding en het oordeel, de eeuwigheid van de huwelijksband en het
eeuwige karakter van het gezin. Daarnaast wordt de geleidelijke
ontvouwing van de bestuurlijke structuur van de kerk getoond,
met de roeping van bisschoppen, het Eerste Presidium, de Raad

VII

INLEIDING

der Twaalf, de Zeventig, en de instelling van andere presiderende
functies en quorums. En ten slotte maakt het getuigenis dat gegeven
wordt van Jezus Christus — van zijn goddelijkheid, zijn majesteit,
zijn volmaaktheid, zijn liefde en zijn verlossingsmacht — dit tot
een boek van grote waarde voor het mensdom en ‘voor de kerk van
even grote waarde als de rijkdommen van de gehele aarde.’ (Zie het
opschrift van LV 70.)
De openbaringen werden oorspronkelijk door de schrijvers van
Joseph Smith op schrift gesteld, waarna de leden van de kerk enthousiast met de hand overgeschreven afschriften onder elkaar uitwisselden. Niet lang daarna, om tot een permanenter afschrift te komen,
schreven kopiisten deze openbaringen over in manuscriptboeken,
die door de leiders van de kerk werden gebruikt om de openbaringen
persklaar te maken. Joseph en de eerste heiligen zagen de openbaringen zoals zij de kerk zagen: levend, dynamisch en onderhevig
aan verbetering door nieuwe openbaring. Ook zagen ze in dat er,
door het overschrijven en persklaar maken van de openbaringen,
kennelijk onopzettelijke fouten in waren geslopen. Vandaar dat de
kerk Joseph Smith in 1831 tijdens een conferentie vroeg ‘die fouten
of vergissingen, die hij door de Heilige Geest mocht ontdekken, te
corrigeren’.
Toen de openbaringen waren nagekeken en gecorrigeerd, begonnen kerkleden in Missouri een boek met de titel A Book of Commandments for the Government of the Church of Christ [Een Boek met Geboden
voor het Bestuur van de Kerk van Christus] te drukken, dat veel van
de eerste openbaringen van de profeet bevatte. Deze eerste poging
om de openbaringen uit te geven strandde echter omdat gepeupel op
20 juli 1833 de drukkerij van de heiligen in Jackson County vernielde.
Toen ze vernamen dat de drukkerij in Missouri vernield was,
besloten Joseph Smith en andere kerkleiders de openbaringen in
Kirtland (Ohio) uit te geven. Joseph Smith zag toe op de redactie
en het persklaar maken van de tekst — wat hem in de gelegenheid
stelde om nogmaals in bepaalde openbaringen fouten te corrigeren,
de formulering te verbeteren, en ontwikkelingen in de kerkleer en
-organisatie te onderkennen — die in 1835 als de Doctrine and Covenants of the Church of the Latter Day Saints [Leer en Verbonden van
De Kerk van de Heiligen van de Laatste Dagen] werd uitgegeven.
Joseph Smith heeft aan nog een uitgave van de Leer en Verbonden
zijn goedkeuring gehecht, die in 1844 is verschenen, enkele maanden
na het martelaarschap van de profeet.
Voor de eerste heiligen der laatste dagen waren de openbaringen
van onschatbare waarde en zij beschouwden ze als boodschappen
van God. Aan het eind van 1831 legden verscheidene ouderlingen
van de kerk, die bijeen waren, plechtig een getuigenis af dat de
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Heer tot hun ziel van de waarheid van deze openbaringen had
getuigd. Dit getuigenis werd in de Leer en Verbonden, in de uitgave van 1835, als het schriftelijk getuigenis van de twaalf apostelen
opgenomen:
HET GETUIGENIS VAN DE
TWAALF APOSTELEN VAN DE WAARHEID VAN HET
BOEK LEER EN VERBONDEN

Het getuigenis van de getuigen van het Boek van de geboden des Heren,
welke geboden Hij aan zijn kerk heeft gegeven bij monde van Joseph
Smith jr., die door de stem van de kerk voor dat doel was aangesteld:
Wij voelen ons daarom bereid om te getuigen tot de mensheid
in de gehele wereld, tot elk schepsel op het aardoppervlak, dat
de Heer tot onze ziel heeft getuigd, door de Heilige Geest die op
ons is uitgestort, dat deze geboden zijn gegeven door inspiratie
van God, en voor alle mensen nuttig zijn en voorzeker waar zijn.
Wij geven dit getuigenis aan de wereld, waarbij de Heer
onze hulp is; en het is door de genade van God de Vader en
zijn Zoon Jezus Christus dat ons het voorrecht wordt vergund
om dit getuigenis aan de wereld te geven, waarin wij ons buitengewoon verheugen, en wij bidden de Heer steeds dat het de
mensenkinderen van nut zal zijn.
De namen van de Twaalf waren:
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

Aan latere uitgaven van de Leer en Verbonden zijn verdere openbaringen of andere zaken van historisch belang toegevoegd, naarmate ze
werden ontvangen, en naarmate ze door bevoegde vergaderingen of
conferenties van de kerk werden aanvaard. In de uitgave van 1876, die
op aanwijzing van Brigham Young door ouderling Orson Pratt werd
samengesteld, zijn de openbaringen chronologisch gerangschikt en
van nieuwe opschriften met historische inleidingen voorzien.
Te beginnen met de uitgave van 1835, werd er ook een serie van
zeven theologische lessen aan toegevoegd; deze waren getiteld Lectures on Faith (Lezingen over geloof). Ze waren samengesteld ten
behoeve van de School der profeten te Kirtland (Ohio) tussen 1834
en 1835. Hoewel die lezingen nuttig waren vanwege hun leerstellige
inhoud en als instructiemateriaal, zijn ze na de uitgave van 1921 uit
de Leer en Verbonden weggelaten omdat ze niet als openbaringen
aan de gehele kerk waren gegeven of voorgelegd.
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In de Engelstalige uitgave van 1981 van de Leer en Verbonden
werden drie documenten voor het eerst opgenomen. Dat zijn de
afdelingen 137 en 138, waarin het grondbeginsel van het verlossen
van de doden uiteen wordt gezet, en Officiële Verklaring 2, waarin
wordt bekendgemaakt dat aan alle waardige mannelijke leden van
de kerk, ongeacht ras of huidskleur, het priesterschap kan worden
verleend.
In elke vorige uitgave van de Leer en Verbonden zijn fouten uit
het verleden gecorrigeerd en is nieuwe informatie toegevoegd, met
name in de historische informatie in de opschriften van de afdelingen. Ook in deze uitgave is een aantal datums en plaatsnamen verbeterd, en zijn andere correcties aangebracht. Die veranderingen zijn
aangebracht om de inhoud in overeenstemming met de accuraatste
historische informatie te brengen. Andere bijzonderheden van deze
nieuwste uitgave zijn herziene kaarten, die de belangrijkste geografische locaties tonen waar de openbaringen zijn ontvangen, plus verbeterde foto’s van kerkelijke historische locaties, doorverwijzingen,
opschriften en samenvattingen van de afdelingen, die alle tot doel
hebben de lezers inzicht in de boodschap van de Heer, vervat in de
Leer en Verbonden, te geven, zodat zij zich erin kunnen verheugen.
De informatie in de opschriften van de afdelingen zijn afkomstig uit
de Manuscriptgeschiedenis van de kerk, de gepubliceerde History
of the Church [Geschiedenis van de kerk] (naar beide wordt in de
opschriften met de collectieve noemer Joseph Smiths geschiedenis
verwezen) en de Joseph Smith Papers.

CHRONOLOGISCHE VOLGORDE VAN DE INHOUD
Datum

Plaats

1823 september Manchester (New York) . . .
1828 juli
Harmony (Pennsylvania) . . .
1829 februari
Harmony (Pennsylvania) . . .
maart
Harmony (Pennsylvania) . . .
april
Harmony (Pennsylvania) . . .
mei
Harmony (Pennsylvania) . . .
juni
Fayette (New York) . . . . .
zomer
Manchester (New York). . . .
1830
Wayne County (New York) . .
april
Fayette (New York) . . . . .
april
Manchester (New York) . . .
juli
Harmony (Pennsylvania) . . .
augustus Harmony (Pennsylvania) . . .
september Fayette (New York) . . . . .
oktober
Manchester (New York). . . .
oktober
Fayette (New York) . . . . .
november Fayette (New York) . . . . .
december Fayette (New York) . . . . .
1831 januari
Fayette (New York) . . . . .
februari
Kirtland (Ohio). . . . . . .
maart
Kirtland (Ohio). . . . . . .
mei
Kirtland (Ohio). . . . . . .
mei
Thompson (Ohio) . . . . . .
juni
Kirtland (Ohio). . . . . . .
juli
Zion, Jackson County (Missouri)
augustus Zion, Jackson County (Missouri)
augustus Independence (Missouri) . . .
augustus De Missouri (Missouri) . . . .
augustus Chariton (Missouri) . . . . .
augustus Kirtland (Ohio). . . . . . .
september Kirtland (Ohio). . . . . . .
oktober
Hiram (Ohio) . . . . . . .
november Hiram (Ohio) . . . . . . .
december Hiram (Ohio) . . . . . . .
december Kirtland (Ohio). . . . . . .
1832 januari
Hiram (Ohio) . . . . . . .
januari
Amherst (Ohio). . . . . . .
februari
Hiram (Ohio) . . . . . . .
maart
Hiram (Ohio) . . . . . . .
maart
Kirtland (Ohio). . . . . . .
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1832 april
augustus
september
november
december
1833 februari
maart
mei
juni
augustus
oktober
december
1834 februari
april
juni
november
1835 april
augustus
december
1836 januari
maart
april
augustus
1837 juli
1838 maart
april
mei

Independence (Missouri) . .
Hiram (Ohio) . . . . . .
Kirtland (Ohio). . . . . .
Kirtland (Ohio). . . . . .
Kirtland (Ohio). . . . . .
Kirtland (Ohio). . . . . .
Kirtland (Ohio). . . . . .
Kirtland (Ohio). . . . . .
Kirtland (Ohio). . . . . .
Kirtland (Ohio). . . . . .
Perrysburg (New York) . .
Kirtland (Ohio). . . . . .
Kirtland (Ohio). . . . . .
Kirtland (Ohio). . . . . .
Fishing River (Missouri) . .
Kirtland (Ohio). . . . . .
Kirtland (Ohio). . . . . .
Kirtland (Ohio). . . . . .
Kirtland (Ohio). . . . . .
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. .
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Kirtland (Ohio). . . . . .
. . .
Far West (Missouri)
. . .
Far West (Missouri)
Spring Hill, Daviess County
(Missouri) . . . . . .
juli
Far West (Missouri) . . . .
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juli
Nauvoo (Illinois) . . . . .
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mei
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juli
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1844 juni
Nauvoo (Illinois) . . . . .
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LEER EN VERBONDEN
AFDELING 1
Openbaring gegeven bij monde van de profeet Joseph Smith op 1 november 1831 tijdens een bijzondere conferentie van ouderlingen van de kerk,
gehouden te Hiram (Ohio). Er waren voordien reeds vele openbaringen
van de Heer ontvangen. De bundeling daarvan om ze in boekvorm uit
te geven, was een van de hoofdpunten die op de conferentie werden
goedgekeurd. Deze afdeling vormt het voorwoord van de Heer op de
leerstellingen, verbonden en geboden die in deze bedeling zijn gegeven.
1–7: de waarschuwende stem is tot
alle mensen gericht; 8–16: afval en
goddeloosheid gaan aan de wederkomst vooraf; 17–23: Joseph Smith
is geroepen om de waarheden en de
machten van de Heer op aarde te herstellen; 24–33: het Boek van Mormon
is tevoorschijn gebracht en de ware
kerk is gesticht; 34–36: vrede zal van
de aarde worden weggenomen; 37–
39: onderzoek deze geboden.

L

UISTER, o volk van a mijn
kerk, zegt de stem van Hem
die woont in den hoge en wiens
b
ogen op alle mensen rusten; ja,
voorwaar, Ik zeg: cLuister, o volk
van ver; en u die op de eilanden
van de zee bent, luister allen.
2 Want voorwaar, de astem van
de Heer is tot alle mensen gericht,
en er zal bniemand ontkomen; en
er is geen oog dat niet zal zien,
noch een oor dat niet zal horen,
1 1 a 3 Ne. 27:3; LV 20:1.
Kerk van Jezus
Christus.
		b LV 38:7–8.
GS God, Godheid.
		c Deut. 32:1.
2 a LV 133:16.
GS

noch een chart dat niet zal worden
doordrongen.
3 En de aweerspannigen zullen
met veel smart worden doorboord;
want hun ongerechtigheden zullen van de daken worden bverkondigd, en hun geheime handelingen
zullen worden onthuld.
4 En de waarschuwende astem
zal tot alle mensen zijn gericht,
bij monde van mijn discipelen
die Ik heb gekozen in deze blaatste dagen.
5 En zij zullen uitgaan en niemand zal hen weerhouden, want
Ik, de Heer, heb hun geboden.
6 Zie, dit is mijn agezag, en het
gezag van mijn dienstknechten, en mijn voorwoord op het
boek van mijn geboden, die Ik
hun heb gegeven om voor u buit
te geven, o bewoners van de
aarde.
7 Welnu, avrees en beef, o volk,

		b Filipp. 2:9–11.
waarschuwing;
		c GS Hart.
Zendingswerk.
3 a GS Opstand.
		b GS Laatste dagen.
		b Luk. 8:17; 12:3;
6 a GS Jezus Christus —
2 Ne. 27:11; Mrm. 5:8.
Gezag.
4 a Ezech. 3:17–21; LV 63:37. 		b LV 72:21.
GS Waarschuwen,
7 a Deut. 5:29; Pred. 12:13.

Leer en Verbonden 1:8–17

2

want wat Ik, de Heer, daarin heb
besloten, zal worden bvervuld.
8 En voorwaar, Ik zeg u dat zij
die uitgaan en deze tijdingen aan
de bewoners van de aarde brengen, dat aan hen macht wordt
gegeven om de ongelovigen en de
a
weerspannigen te bverzegelen,
zowel op aarde als in de hemel;
9 ja, voorwaar, om hen te verzegelen voor de dag dat de averbolgenheid van God mateloos
op de bgoddelozen zal worden
uitgestort —
10 voor de adag dat de Heer zal
komen om ieder mens te bvergelden naar zijn cwerken, en ieder
mens toe te dmeten volgens de
maat waarmee hij zijn medemens
heeft toegemeten.
11 Welnu, de stem van de Heer
is gericht tot de einden der aarde,
opdat allen die willen horen,
mogen horen:
12 Bereid u voor, bereid u voor
op hetgeen zal komen, want de
Heer is nabij;
13 en de atoorn van de Heer is
ontbrand, en zijn bzwaard is in
de hemel ontbloot en het zal op
de bewoners van de aarde vallen.

14 En de arm van de Heer zal
worden geopenbaard; en de dag
komt dat zij die de stem van de
Heer niet willen b horen, noch
de stem van zijn dienstknechten, noch cacht willen slaan op
de woorden van de profeten en
apostelen, uit het midden van het
volk dafgesneden zullen worden;
15 want zij zijn aafgedwaald van
mijn bverordeningen, en hebben
mijn c eeuwigdurend verbond
d
verbroken;
16 zij azoeken niet de Heer om
zijn gerechtigheid te vestigen,
maar ieder mens wandelt op zijn
b
eigen cweg, en naar het dbeeld
van zijn eigen god, wiens beeld
naar de gelijkenis van de wereld
is en wiens wezen dat van een
afgod is, die eoud wordt en in
f
Babylon zal vergaan, ja, het grote
Babylon, dat zal vallen.
17 Welnu, omdat Ik, de Heer, de
rampspoed kende die de abewoners van de aarde zou overkomen, heb Ik mij gericht tot mijn
dienstknecht Joseph Smith jr.
en heb tot hem gesproken vanuit de hemel en hem geboden
gegeven;

7 b LV 1:38.
8 a GS Opstand.
		b GS Verzegelen,
verzegeling.
9 a Openb. 19:15–16;
1 Ne. 22:16–17.
		b Mos. 16:2;
MJS 1:31, 55.
10 a GS Wederkomst van
Jezus Christus.
		b Ezech. 7:4;
LV 56:19.
GS Jezus Christus —
Rechter.
		c Spr. 24:12;
Alma 9:28; 41:2–5;

LV 6:33.
		d Matt. 7:2.
13 a LV 63:6.
		b Ezech. 21:3;
LV 35:14.
14 a Jes. 53:1.
		b 2 Ne. 9:31;
Mos. 26:28.
		c LV 11:2.
		d Hand. 3:23;
Alma 50:20;
LV 50:8; 56:3.
15 a Joz. 23:16;
Jes. 24:5.
		b GS Verordeningen.
		c GS Nieuw en

a

		d
16 a
		b
		c
		d
		e
		f

17 a

eeuwigdurend
verbond.
GS Afval.
Matt. 6:33.
Jes. 53:6.
LV 82:6.
Ex. 20:4;
3 Ne. 21:17.
GS Afgoderij.
Jes. 50:9.
LV 64:24;
133:14.
GS Babel, Babylon;
Werelds,
wereldsgezindheid.
Jes. 24:1–6.
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18 en ook geboden aan anderen
gegeven, opdat zij die dingen aan
de wereld zouden verkondigen;
en dit alles, opdat zou worden
vervuld wat geschreven is door
de profeten —
19 de azwakke dingen van de
wereld zullen tevoorschijn treden en de machtige en sterke
afbreken, opdat de mens zijn
medemens niet zal raden, noch
b
vertrouwen op de arm van het
vlees —
20 maar opdat ieder mens zou
kunnen aspreken in de naam van
God, de Heer, ja, de Heiland van
de wereld;
21 opdat ook geloof kon toenemen op aarde;
22 opdat mijn eeuwigdurend
a
verbond kon worden gevestigd;
23 opdat de volheid van mijn
a
evangelie door de b zwakken
en eenvoudigen zou worden
c
verkondigd aan de einden van
de wereld en voor koningen en
heersers.
24 Zie, Ik ben God en heb het
gesproken; deze ageboden zijn van
Mij, en zijn mijn dienstknechten
19 a Hand. 4:13;
1 Kor. 1:27;
LV 35:13;
133:58–59.
GS Zachtmoedig,
zachtmoedigheid.
		b 2 Ne. 28:31.
GS Vertrouwen.
20 a GS Getuigen.
22 a LV 39:11.
GS Nieuw en
eeuwigdurend
verbond;
Verbond.
23 a GS Evangelie.
		b GS Zendingswerk.

gegeven in hun zwakheid, naar
de wijze van hun btaal, opdat zij
tot cinzicht konden komen.
25 En voor zover zij dwaalden,
het bekendgemaakt kon worden;
26 en voor zover zij awijsheid
zochten, zij onderricht konden
worden;
27 en voor zover zij zondigden,
zij a gekastijd konden worden,
opdat zij zich zouden bbekeren;
28 en voor zover zij aootmoedig
waren, zij sterk gemaakt zouden
worden en gezegend worden van
omhoog, en van tijd tot tijd bkennis zouden ontvangen.
29 En opdat, ja, mijn dienstknecht Joseph Smith jr., na de kroniek van de Nephieten te hebben
ontvangen, macht zou hebben om
door de genade van God, met de
macht van God, het aBoek van
Mormon te vertalen.
30 En opdat ook zij aan wie
deze geboden werden gegeven,
a
macht zouden hebben om het
fundament te leggen van deze
b
kerk, en haar tevoorschijn te
brengen uit de cdonkerheid en
uit de duisternis, de enige ware

		c 1 Kor. 1:26–29.
24 a 2 Ne. 33:10–11;
Mro. 10:27–28.
		b 2 Ne. 31:3;
Ether 12:39.
		c LV 50:12.
GS Begrijpen,
begrip.
26 a Jak. 1:5;
LV 42:68.
GS Wijsheid.
27 a GS Kastijden,
kastijding.
		b GS Bekeren (zich),
bekering.
28 a GS Nederig,

		b
29 a
30 a
		b

		c

nederigheid,
vernederen,
verootmoedigen
(zich).
GS Kennis.
GS Boek van
Mormon.
LV 1:4–5, 17–18.
GS Herstelling van het
evangelie;
Kerk van Jezus
Christus van de
Heiligen der Laatste
Dagen, De.
GS Duisternis,
geestelijke.
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en levende kerk op het oppervlak
van de gehele aarde, waarin Ik, de
Heer, ewelbehagen heb, waarbij Ik
tot de kerk als geheel spreek en
niet tot de leden afzonderlijk —
31 want Ik, de Heer, kan de
a
zonde niet met de geringste mate
van toelating aanschouwen;
32 niettemin, hij die zich bekeert
en de geboden van de Heer doet,
zal avergeving ontvangen.
33 En hij die zich niet abekeert,
hem zal zelfs het licht worden
b
ontnomen dat hij heeft ontvangen; want mijn cGeest zal niet blijven dinwerken op de mens, zegt
de Heer der heerscharen.
34 En voorts, voorwaar, Ik zeg u,
o bewoners van de aarde: Ik, de
Heer, ben gewillig deze dingen
bekend te maken aan aalle vlees;
35 want Ik ben geen aaannemer
des persoons, en wil dat alle mensen zullen weten dat de bdag spoedig komt; de tijd is nog niet, maar
is wél nabij, waarop cvrede van de
aarde zal worden weggenomen
d

30 d Efez. 4:5, 11–14.
GS Kerk, tekenen van
de ware.
		e LV 38:10.
31 a Alma 45:16;
LV 24:2.
GS Zonde.
32 a LV 58:42–43.
GS Vergeven.
33 a Mos. 26:32.
		b Alma 24:30;
LV 60:2–3.
		c GS Heilige Geest.
		d Gen. 6:3;
2 Ne. 26:11;
Mrm. 5:16;
Ether 2:15;
Mro. 9:4.
34 a Matt. 28:19;
LV 1:2; 42:58.
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en de duivel macht zal hebben
over zijn eigen rijk.
36 En ook de Heer zal macht
hebben over zijn aheiligen en zal
in hun bmidden cregeren en zal
ten doordeel neerkomen op eIdumea, ofwel de wereld.
37 Onderzoek deze ageboden,
want ze zijn waar en betrouwbaar, en de profetieën en bbeloften
die erin staan, zullen alle worden
vervuld.
38 Wat Ik, de Heer, heb gesproken, heb Ik gesproken, en Ik verontschuldig Mijzelf niet; en al
gaan de hemelen en de aarde
voorbij, mijn a woord zal niet
voorbijgaan maar zal geheel worden b vervuld, hetzij door mijn
eigen cstem, hetzij door de stem
van mijn ddienstknechten, dat is
e
hetzelfde.
39 Want zie, ja, zie, de Heer is
God, en de aGeest getuigt, en het
getuigenis is waar, en de bwaarheid blijft voor eeuwig en altijd.
Amen.
d

35 a Deut. 10:17;
Hand. 10:34;
Mro. 8:12;
LV 38:16.
		b GS Laatste dagen.
		c LV 87:1–2.
GS Tekenen van de
tijden;
Vrede.
		d GS Duivel.
36 a GS Heilige.
		b Zach. 2:10–11;
LV 29:11;
84:118–119.
		c GS Jezus Christus —
Christus’
heerschappij in het
millennium.
		d GS Oordeel, oordelen.
		e GS Wereld.

37 a
		b
38 a

		b
		c

		d
		e
39 a
		b

Schriften,
Schriftuur.
LV 58:31; 62:6;
82:10.
2 Kon. 10:10;
Matt. 5:18; 24:35;
2 Ne. 9:16;
MJS 1:35.
LV 101:64.
Deut. 18:18;
LV 18:33–38; 21:5.
GS Openbaring;
Stem (1).
GS Profeet.
GS Gezag;
Steunen van
kerkleiders.
1 Joh. 5:6;
LV 20:27; 42:17.
GS Waarheid.
GS
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AFDELING 2
Een gedeelte uit Joseph Smiths geschiedenis met daarin de woorden
die de engel Moroni tot de profeet Joseph Smith sprak ten huize van
de vader van de profeet te Manchester (New York) op de avond van
21 september 1823. Moroni was de laatste van een lange rij geschiedschrijvers die de kroniek hadden geschreven, die de wereld nu voor
zich heeft als het Boek van Mormon. (Vergelijk Maleachi 4:5–6; alsmede afdelingen 27:9; 110:13–16 en 128:18.)
1: Elia zal het priesterschap openbaren; 2–3: de aan de vaders gedane
beloften worden in het hart van de
kinderen geplant.
Zie, Ik zal u het priesterschap
openbaren, door de hand van de
profeet aElia, voordat de bgrote en
geduchte dag van de Heer komt.

2 En ahij zal in het hart van de
kinderen de aan de vaders gedane
b
beloften planten, en het hart
van de kinderen zal zich tot hun
vaders wenden.
3 Als dat niet zo was, zou de
gehele aarde bij zijn komst volkomen worden verwoest.

AFDELING 3
Openbaring gegeven aan de profeet Joseph Smith in juli 1828 te Harmony (Pennsylvania) met betrekking tot het verlies van 116 met de
hand geschreven bladzijden uit het eerste gedeelte van het Boek van
Mormon, dat het boek Lehi heette. De profeet had deze bladzijden met
tegenzin uit zijn hoede laten overgaan in die van Martin Harris, die
voor een korte periode als schrijver had gefungeerd bij het vertalen
van het Boek van Mormon. De openbaring werd gegeven door middel van de Urim en Tummim. (Zie afdeling 10.)
1–4: de gang van de Heer is één
eeuwige ronde; 5–15: Joseph Smith
moet zich bekeren, anders zal hij de
gave om te vertalen verliezen; 16–20:
het Boek van Mormon komt tevoorschijn om de nakomelingen van Lehi
te redden.
2 1 a Mal. 4:5–6;

3 Ne. 25:5–6;
LV 110:13–15; 128:17;
GJS 1:38–39.
GS Elia; Sleutels van

De awerken en de plannen en de
doeleinden van God kunnen niet
worden verijdeld, noch kunnen
ze mislukken.
2 Want aGod wandelt niet op
kromme paden, noch wendt Hij
Zich naar rechts of naar links,

het priesterschap.
		b LV 34:6–9; 43:17–26.
2 a LV 27:9; 98:16–17.
		b GS Heil voor de
doden;

Verzegelen,
verzegeling.
3 1 a Ps. 8:3–9; LV 10:43.
2 a Alma 7:20.
GS God, Godheid.

Leer en Verbonden 3:3–13

6

noch wijkt Hij af van hetgeen Hij
heeft gezegd; daarom zijn zijn
paden recht, en is zijn bgang één
eeuwige ronde.
3 Bedenk, bedenk dat het niet
het awerk van God is dat wordt
verijdeld, maar het werk van
mensen;
4 want al ontvangt een mens
vele openbaringen, en bezit hij de
macht om vele machtige werken
te doen, toch moet hij vallen en
zich de awraak van een rechtvaardig God op de hals halen, indien
hij broemt op zijn eigen kracht en
de c raadgevingen van God als
niets acht, en de stem van zijn
eigen wil en dvleselijke begeerten
najaagt.
5 Zie, deze dingen zijn u toevertrouwd, maar hoe streng waren
de u gegeven geboden; en denk
ook aan de beloften die u werden
gedaan indien u ze niet overtrad.
6 En zie, hoe dikwijls hebt u de
geboden en de wetten van God
a
overtreden en bleef u gehoor
geven aan de boverredingen van
mensen.
7 Welnu, zie, u had de mens niet
meer moeten avrezen dan God.
Want hoewel de mensen de raadgevingen van God als niets achten
en zijn woorden bverachten —

8 toch had u getrouw moeten
zijn; en Hij zou zijn arm hebben uitgestrekt en u hebben
beschermd tegen al de brandende
a
pijlen van de btegenstander; en
Hij zou in alle tijden van cnood
bij u zijn geweest.
9 Zie, u bent Joseph, en u werd
gekozen om het werk van de Heer
te doen, maar wegens overtreding
zult u, indien u niet waakzaam
bent, vallen.
10 Maar bedenk dat God barmhartig is; daarom, bekeer u van
hetgeen u hebt gedaan dat in
strijd is met het gebod dat Ik u heb
gegeven, en dan bent u nog steeds
gekozen, en bent u wederom tot
het werk geroepen;
11 tenzij u dat doet, zult u worden overgeleverd en gelijk andere
mensen worden, en geen gave
meer hebben.
12 En toen u datgene overhandigde waarvoor God u het zicht
en de macht ter avertaling had
gegeven, hebt u hetgeen heilig
was in handen van een goddeloos bman gegeven,
13 die de raadgevingen van God
als niets heeft geacht, en de heiligste beloften die voor het aangezicht van God waren gedaan,
heeft verbroken en op zijn eigen

2 b 1 Ne. 10:18–19;
LV 35:1.
3 a Hand. 5:38–39;
Mrm. 8:22;
LV 10:43.
4 a GS Wraak.
		b LV 84:73.
GS Hoogmoed.
		c Jakob 4:10;
Alma 37:37.
GS Geboden van God;

Raad.
		d GS Vleselijk.
6 a LV 5:21;
GJS 1:28–29.
		b LV 45:29;
46:7.
7 a Ps. 27:1;
Luk. 9:26;
LV 122:9.
GS Moed, moedig;
Vrees.

		b Lev. 26:42–43;
1 Ne. 19:7;
Jakob 4:8–10.
8 a Efez. 6:16;
1 Ne. 15:24;
LV 27:17.
		b GS Duivel.
		c Alma 38:5.
12 a LV 1:29; 5:4.
		b LV 10:6–8.
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oordeel heeft vertrouwd en op zijn
eigen wijsheid heeft ageroemd.
14 En dat is de reden dat u uw
voorrechten voor enige tijd hebt
verloren —
15 want u hebt toegelaten dat de
raad van uw aLeidsman vanaf het
begin werd vertrapt.
16 Niettemin zal mijn werk
voortgaan, want zoals de kennis
van een aHeiland tot de wereld
is gekomen door het bgetuigenis
van de Joden, zo zal ook de ckennis van een Heiland tot mijn volk
komen —
17 en tot de aNephieten en de
Jakobieten en de Jozefieten en de
Zoramieten door het getuigenis
van hun vaderen —
18 en dat agetuigenis zal ter kennis komen van de bLamanieten en
de Lemuelieten en de Ismaëlieten,
die in ongeloof zijn cverkommerd

wegens de ongerechtigheid van
hun vaderen, van wie de Heer
geduld heeft dat zij hun broeders, de Nephieten, dvernietigden
wegens hun ongerechtigheden en
hun gruwelen.
19 En juist voor dit adoel zijn
deze bplaten, die deze kronieken
bevatten, bewaard: dat de cbeloften van de Heer, die Hij zijn volk
heeft gedaan, zullen worden
vervuld;
20 en dat de aLamanieten kennis omtrent hun vaderen zullen
krijgen en dat zij de beloften van
de Heer zullen kennen en dat zij
het evangelie zullen b geloven
en cvertrouwen op de verdiensten van Jezus Christus en worden dverheerlijkt door het geloof
in zijn naam, en dat zij door hun
bekering zullen worden gered.
Amen.

AFDELING 4
Openbaring gegeven bij monde van de profeet Joseph Smith aan zijn
vader, Joseph Smith sr., in februari 1829 te Harmony (Pennsylvania).
1–4: kloekmoedig dienstbetoon redt de
dienaren van de Heer; 5–6: goddelijke
eigenschappen maken hen geschikt
voor de bediening; 7: de dingen van
God moeten worden nagestreefd.
13 a GS Hoogmoed.
15 a I.E. de Heer.
16 a GS Heiland.
		b 1 Ne. 13:23–25;
2 Ne. 29:4–6.
		c Mos. 3:20.
17 a 2 Ne. 5:8–9.
18 a GS Boek van Mormon.
		b 2 Ne. 5:14;
Enos 1:13–18.

Nu, zie, een awonderbaar werk
staat op het punt onder de mensenkinderen tevoorschijn te komen.
2 Daarom, u die zich in adienst
van God begeeft, zie toe dat u

2 Ne. 26:15–16.
Mrm. 8:2–3.
1 Ne. 9:3, 5.
GS Gouden platen.
3 Ne. 5:14–15;
LV 10:46–50.
20 a 2 Ne. 30:3–6;
LV 28:8; 49:24.
		b Mrm. 3:19–21.
		c 2 Ne. 31:19;
		c
		d
19 a
		b
		c

Mro. 6:4.
		d Mro. 7:26, 38.
4 1 a Jes. 29:14;
1 Ne. 14:7;
22:8;
LV 6:1; 18:44.
GS Herstelling van het
evangelie.
2 a GS Dienstbetoon.
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Hem met geheel uw hart, macht,
verstand en kracht cdient, opdat
u ten laatsten dage dschuldeloos
voor God zult staan.
3 Daarom, indien u verlangens
hebt om God te dienen, bent u tot
het werk ageroepen;
4 want zie, het aveld is reeds wit
om te boogsten; en zie, hij die zijn
sikkel met zijn macht inslaat, die
legt een cvoorraad aan, zodat hij
niet verloren gaat maar redding
brengt voor zijn ziel;

5 en geloof, hoop, liefde en
naastenliefde, met het e oog
alleen gericht op de feer van God,
maken hem geschikt voor het
werk.
6 Houd geloof, adeugd, kennis,
matigheid, bgeduld, broederlijkheid, godsvrucht, naastenliefde,
c
ootmoed en dijver in gedachte.
7 aVraag en u zult ontvangen;
klop en u zal worden opengedaan. Amen.

b

a

b

c

d

AFDELING 5
Openbaring gegeven bij monde van de profeet Joseph Smith in maart
1829 te Harmony (Pennsylvania) op verzoek van Martin Harris.
1–10: dit geslacht zal het woord van
de Heer ontvangen bij monde van
Joseph Smith; 11–18: drie getuigen
zullen van het Boek van Mormon
getuigen; 19–20: het woord van de
Heer zal net als in vroegere tijden
worden bewaarheid; 21–35: Martin
Harris kan zich bekeren en een van
de getuigen zijn.
Zie, Ik zeg u dat aangezien mijn
dienstknecht aMartin Harris van
Mij een getuigenis heeft verlangd
2b
		c
		d
3a

4a

Hart;
Verstand.
Joz. 22:5;
1 Sam. 7:3;
LV 20:19; 76:5.
1 Kor. 1:8;
Jakob 1:19;
3 Ne. 27:20.
LV 11:4, 15; 36:5;
63:57.
GS Roepen, roeping,
door God geroepen.
Joh. 4:35;
Alma 26:3–5;
GS

dat u, mijn dienstknecht Joseph
Smith jr., de bplaten hebt waarvan
u hebt getuigd en bevestigd dat u
ze van Mij hebt ontvangen;
2 en nu, zie, dit zult u tot hem
zeggen: Hij die tot u heeft gesproken, heeft tot u gezegd: Ik, de
Heer, ben God, en heb deze dingen aan u, mijn dienstknecht
Joseph Smith jr., gegeven en heb
u geboden dat u als agetuige van
deze dingen zult staan;
3 en Ik heb u een verbond met

LV 11:3; 33:3, 7.
		b GS Oogst.
		c 1 Tim. 6:19.
5 a GS Geloof, geloven.
		b GS Hoop.
		c GS Liefde.
		d GS Naastenliefde.
		e Ps. 141:8;
Matt. 6:22;
Mrm. 8:15.
		f GS Heerlijkheid.
6 a GS Deugd,
deugdzaam,
deugdzaamheid.

		b
		c

		d
7a

5 1a
		b
2a

Geduld.
Nederig,
nederigheid,
vernederen,
verootmoedigen
(zich).
GS IJver.
Matt. 7:7–8;
2 Ne. 32:4.
GS Gebed.
LV 5:23–24;
GJS 1:61.
GS Gouden platen.
GS Getuige, getuigen.
GS
GS
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Mij laten aangaan dat u ze niet
zult tonen, behalve aan die apersonen die Ik u heb geboden; en u
hebt er geen bmacht over tenzij Ik
u die schenk.
4 En u hebt een gave om de platen te vertalen; en dat is de eerste
gave die Ik u heb verleend; en Ik
heb u geboden op geen andere
gave aanspraak te maken totdat
mijn doel ermee is bereikt; want
Ik zal u geen andere gave schenken voordat het is voltooid.
5 Voorwaar, Ik zeg u dat er wee
over de bewoners van de aarde
zal komen indien zij niet naar
mijn woorden aluisteren;
6 want hierna zult u worden
a
geordend en zult u uitgaan en
mijn bwoorden overbrengen aan
de mensenkinderen.
7 Zie, indien zij mijn woorden
niet ageloven, zouden zij u, mijn
dienstknecht Joseph, niet geloven,
al kon u hun al die dingen tonen
die Ik aan u heb overgedragen.
8 O, dit aongelovig en bhalsstarrig geslacht — mijn toorn is tegen
hen ontbrand.
9 Zie, voorwaar, Ik zeg u: Ik
heb die dingen die Ik u, mijn
dienstknecht Joseph, heb toevertrouwd, met een wijs doel in

mijn bestel abewaard, en het zal
toekomstige geslachten worden
bekendgemaakt;
10 maar dit geslacht zal mijn
woord door u ontvangen;
11 en naast uw getuigenis het
a
getuigenis van drie van mijn
dienstknechten, die Ik zal roepen
en ordenen, aan wie Ik deze dingen zal tonen, en zij zullen uitgaan met mijn woorden die door
u worden gegeven.
12 Ja, zij zullen zeker weten
dat deze dingen waar zijn, want
Ik zal het hun vanuit de hemel
verkondigen.
13 Ik zal hun macht geven, zodat
zij deze dingen kunnen zien en
aanschouwen zoals ze zijn;
14 en aan aniemand anders zal
Ik deze macht schenken, om
ditzelfde getuigenis onder dit
geslacht te ontvangen bij dit begin
van de opkomst en de verschijning van mijn bkerk uit de wildernis — helder als de cmaan en mooi
als de zon en geducht als een leger
met banieren.
15 En het getuigenis van drie
a
getuigen van mijn woord zal Ik
uitzenden.
16 En zie, wie in mijn woorden
a
geloven, die zal Ik bbezoeken met

3 a 2 Ne. 27:13. Zie ook
‘Het getuigenis van
drie getuigen’ en ‘Het
getuigenis van acht
getuigen’ vooraan
in het Boek van
Mormon.
		b 2 Ne. 3:11.
5 a Jer. 26:4–5;
Alma 5:37–38;
LV 1:14.
6 a LV 20:2–3.

GS Ordenen, ordening.
		b 2 Ne. 29:7.
7 a Luk. 16:27–31;
LV 63:7–12.
8 a GS Ongeloof.
		b Mrm. 8:33.
GS Hoogmoed.
9 a Alma 37:18.
11 a 2 Ne. 27:12;
Ether 5:3–4;
LV 17:1–5.
14 a 2 Ne. 27:13.

		b

		c
15 a
16 a
		b

Herstelling van het
evangelie;
Kerk van Jezus
Christus.
LV 105:31; 109:73.
LV 17.
GS Getuigen van het
Boek van Mormon.
Ether 4:11.
1 Ne. 2:16.
GS
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de manifestatie van mijn Geest;
en zij zullen uit Mij worden egeboren, ja, uit water en uit de Geest —
17 en u moet nog een korte tijd
wachten, want u bent nog niet
a
geordend —
18 en hun getuigenis zal eveneens uitgaan ter a veroordeling
van dit geslacht indien het zijn
hart tegen hen verstokt;
19 want er zal een verwoestende agesel onder de bewoners
van de aarde uitgaan, en herhaaldelijk worden uitgestort van tijd
tot tijd, indien zij zich niet bbekeren, totdat de aarde cleeg is en de
bewoners ervan weggeteerd en
volkomen vernietigd zijn door de
lichtglans van mijn dkomst.
20 Zie, Ik vertel u deze dingen
zoals Ik het volk ook heb averteld
van de verwoesting van Jeruzalem; en mijn bwoord zal in deze
tijd worden bewaarheid zoals het
tot nu toe is bewaarheid.
21 En nu gebied Ik u, mijn
dienstknecht Joseph, u te bekeren, en oprechter voor mijn aangezicht te wandelen en niet meer
voor de overredingen van mensen te zwichten;
22 en onwrikbaar te zijn in het
a
onderhouden van de geboden
waarmee Ik u heb geboden; en
c

16 c LV 8:1–3.
		d GS Heilige Geest.
		e GS Doop, dopen;
Gave van de Heilige
Geest;
Wedergeboren, uit
God geboren.
17 a GS Gezag;
Ordenen, ordening.
18 a 1 Ne. 14:7;
LV 20:13–15.
19 a LV 29:8; 35:11;

d

		b
		c
		d

20 a
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indien u dat doet, zie, dan schenk
Ik u het eeuwige leven, ook al zou
u worden bgedood.
23 En nu, voorts spreek Ik tot u,
mijn dienstknecht Joseph, aangaande de aman die het getuigenis
verlangt —
24 zie, Ik zeg hem dat hij zich verhoogt en zich niet voldoende voor
mijn aangezicht verootmoedigt;
maar indien hij zich voor mijn aangezicht wil neerbuigen, en zichzelf
verootmoedigen in krachtig gebed
en geloof, in de oprechtheid van
zijn hart, dan zal Ik hem een aaanblik vergunnen van de dingen die
hij verlangt te zien.
25 En dan zal hij tot de mensen van dit geslacht zeggen: Zie,
ik heb de dingen gezien die de
Heer aan Joseph Smith jr. heeft
getoond, en ik aweet zeker dat ze
waar zijn, want ik heb ze gezien,
want ze zijn mij getoond door de
macht van God en niet door die
van de mens.
26 En Ik, de Heer, gebied hem,
mijn dienstknecht Martin Harris, dat hij niets meer tot hen zal
zeggen aangaande deze dingen,
behalve dat hij zal zeggen: Ik heb
ze gezien, en ze zijn mij getoond
door de macht van God; en dat zijn
de woorden die hij zal zeggen.

43:17–27.
GS Laatste dagen;
Tekenen van de tijden.
GS Bekeren (zich),
bekering.
Jes. 24:1, 5–6.
Jes. 66:15–16;
LV 133:41.
GS Wederkomst van
Jezus Christus.
1 Ne. 1:18;
2 Ne. 25:9.

		b LV 1:38.
22 a GS Gehoorzaam,
gehoorzaamheid,
gehoorzamen.
		b Alma 60:13;
LV 6:30; 135.
23 a LV 5:1.
24 a Zie ‘Het getuigenis
van drie getuigen’
vooraan in het Boek
van Mormon.
25 a Ether 5:3.
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27 Maar indien hij dit loochent,
verbreekt hij het verbond waartoe hij zich eerder jegens Mij heeft
verbonden, en zie, dan staat hij
onder veroordeling.
28 En nu, tenzij hij zich verootmoedigt en de dingen die hij heeft
gedaan en die verkeerd waren aan
Mij bekent, en zich jegens Mij verbindt dat hij mijn geboden zal
onderhouden, en geloof in Mij
zal oefenen, zie, Ik zeg hem dat
hij dan een dergelijke inzage niet
zal krijgen, want Ik zal hem geen
inzage vergunnen in de dingen
waarvan Ik heb gesproken.
29 En indien dat het geval is,
gebied Ik u, mijn dienstknecht
Joseph, tot hem te zeggen dat
hij niets meer zal doen, noch Mij
verder lastig zal vallen aangaande
deze zaak.
30 En indien dat het geval is, zie,
Ik zeg u, Joseph, dat u, wanneer
u nog enkele bladzijden hebt vertaald, voor enige tijd zult ophouden, ja, totdat Ik u wederom gebied;
dan mag u wederom vertalen.

31 En tenzij u dat doet, zie, zult
u geen gave meer hebben en zal
Ik de dingen wegnemen die Ik u
heb toevertrouwd.
32 En nu, omdat Ik voorzie hoe
men op de loer zal liggen om u te
vernietigen, ja, voorzie Ik dat mijn
dienstknecht Martin Harris, als hij
zich niet verootmoedigt en een
getuigenis ontvangt uit mijn hand,
tot overtreding zal vervallen.
33 En velen zijn er die op de loer
liggen om u van het aardoppervlak aweg te vagen; en om die
reden, dat uw dagen zullen worden verlengd, heb Ik u deze geboden gegeven.
34 Ja, om die reden heb Ik
gezegd: Houd op en wacht totdat Ik u gebied, en Ik zal amiddelen verschaffen waardoor u
datgene kunt volbrengen wat Ik
u heb geboden.
35 En indien u agetrouw bent in
het onderhouden van mijn geboden, zult u bten laatsten dage worden verhoogd. Amen.

AFDELING 6
Openbaring gegeven aan de profeet Joseph Smith en Oliver Cowdery
in april 1829 te Harmony (Pennsylvania). Oliver Cowdery was op
7 april 1829 begonnen aan zijn arbeid als schrijver bij de vertaling
van het Boek van Mormon. Hij had reeds een goddelijke manifestatie
ontvangen aangaande de waarheid van het getuigenis van de profeet met betrekking tot de platen waarop de kroniek van het Boek van
Mormon was gegraveerd. De profeet deed navraag bij de Heer door
middel van de Urim en Tummim en ontving dit antwoord.
33 a LV 10:6; 38:13, 28.
34 a 1 Ne. 3:7.
35 a Ex. 15:26;

LV 11:20.
		b Joh. 6:39–40;
1 Thess. 4:17;

3 Ne. 15:1;
LV 9:14; 17:8;
75:16, 22.
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1–6: arbeiders in het veld van de Heer
verkrijgen het heil; 7–13: geen enkele
gave is groter dan de gave van het
heil; 14–27: een getuigenis van de
waarheid komt door de macht van de
Geest; 28–37: vertrouw op Christus
en doe voortdurend goed.

6 Welnu, omdat u hebt gevraagd,
zie, Ik zeg u: Onderhoud mijn
geboden en astreef ernaar de zaak
van bZion voort te brengen en te
vestigen;
7 azoek niet naar brijkdom, maar
naar cwijsheid, en zie, de dverborgenheden van God zullen u worden ontvouwd, en dan zult u rijk
worden gemaakt. Zie, wie het
e
eeuwige leven heeft, is rijk.
8 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u:
Gelijk u het van Mij verlangt, zo
zal het u geschieden, en indien
u het verlangt, zult u het middel
zijn om in dit geslacht veel goeds
te doen.
9 Spreek enkel over abekering
tot dit geslacht; onderhoud mijn
geboden en help mee om mijn
werk voort te brengen, volgens
mijn geboden, en u zult worden
gezegend.
10 Zie, u hebt een gave, en gezegend bent u wegens uw gave.
Bedenk dat zij aheilig is en van
omhoog komt —
11 en indien u avraagt, zult u
b
verborgenheden kennen die
groot en wonderbaar zijn; daarom
zult u uw cgave oefenen, opdat u
verborgenheden zult ontdekken,

Een groot en awonderbaar werk
staat op het punt voor de mensenkinderen tevoorschijn te komen.
2 Zie, Ik ben God; sla acht op
mijn awoord, dat levend en krachtig is, bscherper dan een tweesnijdend zwaard, om vaneen te
scheiden zowel gewrichten als
merg; sla daarom acht op mijn
woorden.
3 Zie, het aveld is reeds wit om
te oogsten; daarom, wie verlangt
te maaien, laat hem zijn sikkel
inslaan met zijn macht en maaien
zolang de dag duurt, opdat hij
voor zijn ziel eeuwigdurend heil
zal vergaren in het koninkrijk van
God.
4 Ja, wie zijn asikkel zal inslaan
en maaien, die wordt door God
geroepen.
5 Daarom, indien u Mij avraagt,
zult u ontvangen; indien u klopt,
zal u worden opengedaan.
6 1 a Jes. 29:14;
2a
		b
3a
4a
5a

LV 4; 18:44.
Hebr. 4:12;
Openb. 1:16;
LV 27:1.
Hel. 3:29;
LV 33:1.
Joh. 4:35;
LV 31:4; 33:3;
101:64.
Openb. 14:15–19;
Alma 26:5;
LV 11:3–4, 27.
Matt. 7:7–8.

6 a 1 Ne. 13:37.
		b GS Zion.
7 a Alma 39:14;
LV 68:31.
		b 1 Kon. 3:10–13;
Matt. 19:23;
Jakob 2:18–19.
GS Rijkdom;
Werelds,
wereldsgezindheid.
		c GS Wijsheid.
		d LV 42:61, 65.
GS Verborgenheden
van God.

		e LV 14:7.
9 a Alma 29:9;
LV 15:6; 18:14–15;
34:6.
GS Bekeren (zich),
bekering;
Zendingswerk.
10 a LV 63:64.
11 a LV 102:23;
GJS 1:18, 26.
		b Matt. 11:25; 13:10–11;
Alma 12:9.
		c GS Gave;
Gaven van de Geest.
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zodat u velen tot de kennis van
de waarheid zult brengen, ja, hen
zult dovertuigen van de dwaling
van hun wegen.
12 Maak uw gave aan niemand
bekend, behalve aan hen die van
uw geloof zijn. Ga niet lichtvaardig om met aheilige dingen.
13 Indien u goed doet, ja, en atot
het beinde cgetrouw blijft, zult u
behouden worden in het koninkrijk van God, hetgeen de grootste
van alle gaven van God is; want er
is geen grotere gave dan de gave
van het dheil.
14 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg
u: Gezegend bent u voor wat u
hebt gedaan; want u hebt Mij
a
gevraagd, en zie, zo dikwijls als
u hebt gevraagd, hebt u onderricht
van mijn Geest ontvangen. Indien
dat niet zo was geweest, zou u niet
tot de positie zijn gekomen waarin
u zich op dit moment bevindt.
15 Zie, u weet dat u Mij hebt
gevraagd en Ik uw averstand heb
verlicht; en nu zeg Ik u deze dingen opdat u zult weten dat u verlicht bent geweest door de Geest
van de waarheid;
16 ja, Ik zeg het u, opdat u zult
weten dat er buiten God niemand
is die uw gedachten en de overleggingen van uw ahart bkent.
11 d Jak. 5:20;
Alma 62:45;
LV 18:44.
12 a Matt. 7:6.
13 a 1 Ne. 15:24.
		b GS Volharden.
		c Mos. 2:41;
Ether 4:19;
LV 51:19; 63:47.
		d GS Heil.
14 a GS Gebed.
15 a GS Verstand.

17 Ik zeg u deze dingen als een
getuigenis tot u — dat de woorden ofwel het werk dat u hebt
geschreven, awaar is.
18 Daarom, wees a ijverig;
b
sta mijn dienstknecht Joseph
getrouw terzijde, in wat voor
moeilijke omstandigheden hij
zich ook zal bevinden omwille
van het woord.
19 Vermaan hem inzake zijn fouten en aanvaard ook vermaning
van hem. Wees geduldig; wees
ernstig; wees matig; heb geduld,
geloof, hoop en naastenliefde.
20 Zie, u bent Oliver, en Ik heb
tot u gesproken wegens uw verlangens; abewaar daarom deze
woorden in uw hart als een schat.
Wees getrouw en nauwgezet in
het onderhouden van de geboden
van God en Ik zal u in de armen
van mijn liefde sluiten.
21 Zie, Ik ben Jezus Christus, de
a
Zoon van God. Ik ben het die tot
de bmijnen kwam, en de mijnen
hebben Mij niet aangenomen. Ik
ben het clicht dat in de dduisternis
schijnt, en de duisternis begrijpt
het niet.
22 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg
u: Indien u een verder getuigenis verlangt, denk dan terug aan
de nacht toen u Mij in uw hart

16 a 1 Kon. 8:39.
		b 1 Kron. 28:9;
Matt. 12:25;
Hebr. 4:12;
Mos. 24:12;
3 Ne. 28:6.
GS Alwetend.
17 a LV 18:2.
18 a GS IJver.
		b LV 124:95–96.
20 a Ether 3:21;
LV 84:85.

21 a GS Jezus Christus.
		b Joh. 1:10–12;
Hand. 3:13–17;
3 Ne. 9:16;
LV 45:8.
		c Joh. 1:5;
LV 10:58.
GS Licht, licht van
Christus.
		d GS Duisternis,
geestelijke.
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aanriep om de waarheid van deze
dingen te mogen aweten.
23 Heb Ik u daarover geen avrede
in uw gemoed geschonken? Welk
groter bgetuigenis kunt u hebben
dan van God?
24 En nu, zie, u hebt een getuigenis ontvangen; want als Ik u dingen heb verteld die geen mens
weet, hebt u dan niet een getuigenis ontvangen?
25 En zie, Ik schenk u een gave,
indien u die van Mij verlangt, om
te avertalen, evenals mijn dienstknecht Joseph.
26 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg
u dat er akronieken zijn die veel
van mijn evangelie bevatten, die
wegens de bgoddeloosheid van de
mensen zijn achtergehouden;
27 en nu gebied Ik u, dat indien u
goede verlangens hebt — een verlangen om schatten in de hemel
voor uzelf te verzamelen — u dan
zult meehelpen om, met uw gave,
die gedeelten van mijn aSchriften aan het licht te brengen die
wegens ongerechtigheid verborgen zijn geweest.
28 En nu, zie, Ik geef u, en
ook mijn dienstknecht Joseph,
de sleutels van deze gave, die
deze bediening aan het licht zal
22 a
23 a
		b
25 a
26 a

Onderscheid,
gave van.
GS Vrede.
1 Joh. 5:9;
LV 18:2.
Mos. 8:13;
LV 5:4; 9:1–5, 10.
LV 8:1; 9:2.
GS Schriften,
Schriftuur — Het
tevoorschijn komen
van Schriftuur
geprofeteerd.
GS

		b
27 a
28 a

30 a
		b
		c
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brengen; en door de mond van
twee of drie agetuigen zal ieder
woord vaststaan.
29 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg
u: Indien zij mijn woorden en dit
deel van mijn evangelie en bediening verwerpen, gezegend bent u,
want zij kunnen u niet meer aandoen dan Mij.
30 En zelfs indien zij u aaandoen
wat zij Mij hebben aangedaan,
gezegend bent u, want u zult bij
Mij bwonen in cheerlijkheid.
31 Maar indien zij mijn woorden, die zullen vaststaan door
het a getuigenis dat zal worden gegeven, niet bverwerpen,
gezegend zijn zij, en dan zult u
vreugde hebben in de vrucht van
uw arbeid.
32 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg
u, zoals Ik tot mijn discipelen heb
gezegd: Waar twee of drie aangaande een bepaalde zaak avergaderd zijn in mijn naam, zie,
daar zal Ik in hun bmidden zijn —
aldus ben Ik in uw midden.
33 aVrees niet om het goede te
doen, mijn zonen, want wat u ook
b
zaait, dat zult u eveneens oogsten; indien u dus het goede zaait,
zult u eveneens als uw loon het
goede oogsten.

Goddeloos,
goddeloosheid,
goddelozen.
LV 35:20.
Deut. 19:15;
2 Kor. 13:1;
2 Ne. 27:12–14;
LV 128:3.
LV 5:22; 135.
GS Martelaar,
martelaarschap.
Openb. 3:21.
GS Heerlijkheid.
GS

31 a GS Getuigenis.
		b 3 Ne. 16:10–14;
LV 20:8–15.
32 a Matt. 18:19–20.
GS Een, eenheid.
		b LV 29:5; 38:7.
33 a GS Moed, moedig.
		b Gal. 6:7–8;
Mos. 7:30–31;
Alma 9:28;
LV 1:10.
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34 Vrees dus niet, kleine kudde;
doe het goede; laten aarde en hel
tegen u samenspannen, want
indien u bent gebouwd op mijn
a
rots, vermogen zij niets.
35 Zie, Ik veroordeel u niet; ga
heen en azondig niet meer; verricht in alle ernst het werk dat Ik
u heb geboden.

36 aVertrouw op Mij bij iedere
gedachte; twijfel niet, vrees niet.
37 aZie de wonden waar mijn zij
werd doorstoken, en ook de tekenen van de bnagels in mijn handen
en voeten; wees getrouw, onderhoud mijn geboden en u zult het
c
koninkrijk van de hemel dbeërven. Amen.

AFDELING 7
Openbaring gegeven aan de profeet Joseph Smith en Oliver Cowdery
in april 1829 te Harmony (Pennsylvania), toen zij door middel van
de Urim en Tummim vroegen of Johannes, de geliefde discipel, nog
in het vlees verbleef of gestorven was. De openbaring is een vertaalde
versie van het door Johannes op perkament geschreven en vervolgens
verborgen verslag.
1–3: Johannes de geliefde zal leven
totdat de Heer komt; 4–8: Petrus,
Jakobus en Johannes bezitten sleutels van het evangelie.
En de Heer zei tot mij: aJohannes,
mijn geliefde, wat bverlangt u?
Want indien u vraagt wat u wilt,
zal het u worden gegeven.
2 En ik zei tot Hem: Heer, geef mij
macht over de adood, opdat ik zal
leven en zielen tot U zal brengen.
3 En de Heer zei tot mij: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Omdat
34 a Ps. 71:3;
Matt. 7:24–25;
1 Kor. 10:1–4;
Hel. 5:12;
LV 10:69; 18:4, 17;
33:13;
Moz. 7:53.
GS Rots.
35 a Joh. 8:3–11.
36 a Jes. 45:22;
LV 43:34.
37 a GS Jezus Christus —

		b
		c
		d
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		b

u dat verlangt, zult u a blijven totdat Ik kom in mijn bheerlijkheid,
en u zult cprofeteren voor natiën,
geslachten, talen en volken.
4 En om die reden zei de Heer tot
Petrus: Indien Ik wil dat hij blijft
totdat Ik kom, wat gaat dat u aan?
Want hij heeft van Mij verlangd
dat hij zielen tot Mij zou kunnen
brengen, maar u hebt verlangd
dat u spoedig tot Mij zou kunnen
komen in mijn akoninkrijk.
5 Ik zeg u, Petrus: Dat was
een goed verlangen; maar mijn

Verschijningen van
Christus na zijn
dood.
GS Kruisiging.
GS Koninkrijk van
God of koninkrijk van
de hemel.
Matt. 5:3, 10;
3 Ne. 12:3, 10.
GS Johannes, zoon van
Zebedeüs.
3 Ne. 28:1–10.

2 a Luk. 9:27.
GS Dood, tijdelijke.
3 a Joh. 21:20–23.
GS Opgenomen
mensen.
		b GS Heerlijkheid;
Wederkomst van
Jezus Christus.
		c Openb. 10:11.
4 a GS Koninkrijk van
God of koninkrijk van
de hemel.
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geliefde heeft verlangd dat hij
meer zou kunnen doen, ofwel een
nog groter werk onder de mensen
dan wat hij al heeft gedaan.
6 Ja, hij heeft een groter werk
ondernomen; daarom zal Ik hem
als een laaiend vuur maken, en
een adienende engel; hij zal dienen ten behoeve van hen die berfgenaam van het heil zullen zijn,
die op caarde wonen.

7 En Ik zal u laten dienen ten
behoeve van hem en van uw
broeder Jakobus; en u drieën zal
Ik deze macht en de asleutels van
deze bediening geven totdat Ik
kom.
8 Voorwaar, Ik zeg u: U beiden
zult naar uw verlangens ontvangen, want u averheugt zich beiden
in hetgeen u hebt verlangd.

AFDELING 8
Openbaring gegeven bij monde van de profeet Joseph Smith aan
Oliver Cowdery in april 1829 te Harmony (Pennsylvania). Tijdens
het vertalen van het Boek van Mormon verlangde Oliver, die nog
steeds fungeerde als schrijver van hetgeen de profeet dicteerde, met
de gave van vertaling te worden begiftigd. De Heer gaf gehoor aan
zijn smeekbede met deze openbaring.
1–5: openbaring komt door de macht
van de Heilige Geest; 6–12: kennis
van de verborgenheden van God en
de macht om oude kronieken te vertalen komen door geloof.
Oliver Cowdery, voorwaar,
voorwaar, Ik zeg u dat zo zeker
als de Heer leeft, die uw God en
uw Verlosser is, even zo zeker zult
u bkennis ontvangen van alle dingen die u cin geloof vraagt, met
een oprecht hart, in de overtuiging dat u kennis zult ontvangen
a

6 a LV 130:5.
		b LV 76:86–88.
		c Joh. 10:8–11;
LV 77:14.
7 a Matt. 16:19;
Hand. 15:7;
GJS 1:72.

Sleutels van het
priesterschap.
GS Vreugde.
GJS 1:66.
GS Cowdery, Oliver.
GS Kennis.
GS Gebed.
GS

8a

8 1a
		b
		c

aangaande de graveersels van
oude d kronieken, ja, eeuwenoude, die de gedeelten van mijn
Schriften bevatten waarover door
de emanifestatie van mijn Geest
gesproken is.
2 Ja, zie, Ik zal in uw gedachten en in uw ahart tot u bspreken
door de cHeilige Geest, die op u
zal komen en die in uw hart zal
wonen.
3 Welnu, zie, dat is de geest van
openbaring; zie, dat is de geest
waardoor Mozes de kinderen van
		d LV 6:26–27;
9:2.
		e LV 5:16.
2 a GS Hart.
		b LV 9:7–9.
GS Openbaring.
		c GS Heilige Geest.
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Leer en Verbonden 8:4–9:1

Israël op het droge door de aRode
Zee heeft gebracht.
4 Welnu, dat is uw gave; leg u
erop toe, en gezegend bent u, want
zij zal u uit de handen van uw vijanden redden, terwijl die u, indien
het niet zo was, zouden doden en
uw ziel tot de ondergang voeren.
5 O, denk aan deze awoorden
en onderhoud mijn geboden.
Bedenk: dat is uw gave.
6 Nu is dat niet uw enige gave;
want u hebt nog een andere gave,
die de gave van Aäron is; zie, die
heeft u vele dingen bekendgemaakt;
7 zie, er is geen andere macht
dan de macht van God die deze
gave van Aäron bij u kan laten
zijn.
8 Daarom, twijfel niet, want het
is de gave van God; en u zult haar
in uw handen houden, en wonderbare werken doen; en geen

enkele macht zal in staat zijn haar
uit uw handen weg te nemen,
want zij is het werk van God.
9 En nu, wat u Mij ook zult vragen om door middel daarvan aan
u te zeggen, dat zal Ik u schenken,
en u zult er kennis van hebben.
10 Bedenk dat u zonder ageloof
niets kunt doen; vraag daarom in
geloof. Ga niet lichtvaardig met
deze dingen om; bvraag niet om
datgene waar u niet om behoort
te vragen.
11 Vraag om de verborgenheden
van God te mogen weten, en om
te mogen avertalen en kennis te
verkrijgen uit al die eeuwenoude
kronieken die verborgen waren,
die heilig zijn; en naar uw geloof
zal het u geschieden.
12 Zie, Ik ben het die het heeft
gesproken; en Ik ben dezelfde die
vanaf het begin tot u heeft gesproken. Amen.

AFDELING 9
Openbaring gegeven bij monde van de profeet Joseph Smith aan
Oliver Cowdery in april 1829 te Harmony (Pennsylvania). Oliver
wordt gemaand om geduldig te zijn en aangespoord er voorlopig
tevreden mee te zijn te schrijven wat de vertaler dicteert, in plaats
van te proberen te vertalen.
1–6: er zullen nog andere eeuwenoude kronieken moeten worden vertaald; 7–14: het Boek van Mormon
wordt vertaald door studie en door
geestelijke bevestiging.
Zie, Ik zeg u, mijn zoon: Omdat u

niet hebt avertaald volgens hetgeen
u van Mij verlangde, en wederom
bent begonnen te bschrijven voor
mijn dienstknecht Joseph Smith jr.,
daarom wil Ik dat u doorgaat totdat u die kroniek, die Ik hem heb
toevertrouwd, hebt voltooid.

3 a Ex. 14:13–22; Deut. 11:4;
5 a Deut. 11:18–19.
1 Ne. 4:2; Mos. 7:19.
10 a GS Geloof, geloven.
GS Rode Zee.
		b LV 88:63–65.

11 a LV 9:1, 10.

9 1 a LV 8:1, 11.
		b GJS 1:67.
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2 En dan, zie, heb Ik nog andere
kronieken waarvoor Ik u macht
zal geven zodat u mag helpen
vertalen.
3 Wees geduldig, mijn zoon,
want het is wijsheid in mijn bestel,
en het is niet raadzaam dat u op
dit moment vertaalt.
4 Zie, het werk dat u geroepen
bent te doen, is om te schrijven
voor mijn dienstknecht Joseph.
5 En zie, het is doordat u niet
bent doorgegaan zoals u was
begonnen toen u ging vertalen, dat Ik u dat voorrecht heb
ontnomen.
6 aMor niet, mijn zoon, want het
is wijsheid in mijn bestel dat Ik
aldus met u heb gehandeld.
7 Zie, u hebt het niet begrepen;
u hebt verondersteld dat Ik het u
zou geven, terwijl u niet verder
dacht dan alleen Mij te vragen.
8 Maar zie, Ik zeg u dat u het in
uw gedachten moet auitvorsen;
daarna moet u Mij bvragen of het
juist is, en indien het juist is, zal
Ik uw cboezem in u doen dbranden; bijgevolg zult u evoelen dat
het juist is.

9 Maar indien het niet juist is,
zult u zulke gevoelens niet hebben, maar zult u een averdoving
van gedachten hebben die u hetgeen verkeerd is zal doen vergeten; daarom kunt u hetgeen heilig
is niet schrijven tenzij het u van
Mij wordt gegeven.
10 Welnu, indien u dat had
geweten, had u kunnen avertalen;
het is echter niet raadzaam dat u
nu vertaalt.
11 Zie, het was wél raadzaam
toen u begon; maar u avreesde,
en de tijd is voorbij, en nu is het
niet raadzaam;
12 want ziet u niet dat Ik mijn
dienstknecht aJoseph voldoende
kracht heb gegeven waardoor het
is goedgemaakt? En geen van u
beiden heb Ik veroordeeld.
13 Doe hetgeen Ik u heb geboden, en u zult voorspoedig zijn.
Wees getrouw, en zwicht voor
geen enkele averzoeking.
14 Houd stand in het a werk
waartoe Ik u heb bgeroepen, en
geen haar van uw hoofd zal verloren gaan, en u zult ten laatsten
dage worden cverhoogd. Amen.

a

b

AFDELING 10
Openbaring gegeven aan de profeet Joseph Smith te Harmony
(Pennsylvania), waarschijnlijk in april 1829, hoewel gedeelten al
2 a Een toespeling op
verder vertaalwerk,
waaronder de
Bijbelvertaling van
Joseph Smith en
het Boek Abraham,
waarbij Oliver
Cowdery heeft
geholpen als schrijver.
GS Bijbelvertaling van

Joseph Smith (BJS).
		b LV 6:26; 8:1.
6 a GS Morren.
8 a GS Overwegen.
		b GS Gebed.
		c Luk. 24:32.
		d GS Getuigenis;
Inspiratie, inspireren.
		e LV 8:2–3.
9 a LV 10:2.

10 a LV 8:11.
11 a GS Vrees.
12 a LV 18:8.
13 a GS Verzoeken,
verzoeking.
14 a 1 Kor. 16:13.
		b GS Roepen, roeping,
door God geroepen.
		c Alma 13:29;
LV 17:8.
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uit de zomer van 1828 kunnen dateren. Hierin stelt de Heer Joseph
op de hoogte van veranderingen die goddeloze mensen hebben aangebracht in de 116 met de hand geschreven bladzijden van de vertaling van het boek Lehi in het Boek van Mormon. Martin Harris, aan
wie die bladzijden tijdelijk waren toevertrouwd, had ze verloren. (Zie
het opschrift van afdeling 3.) Het boze plan was om de verwachte
hervertaling van de stof op de gestolen bladzijden af te wachten, en
vervolgens de vertaler te schande te maken door te wijzen op tegenstrijdigheden die door de veranderingen waren ontstaan. Dat dit
goddeloze plan door de boze was bedacht en de Heer bekend was
zelfs toen Mormon, de Nephitische geschiedschrijver van weleer, zijn
samenvatting van de verzamelde platen maakte, blijkt uit het Boek
van Mormon. (Zie Woorden van Mormon 1:3–7.)
1–26: Satan hitst goddeloze mensen op om het werk van de Heer te
bestrijden; 27–33: hij tracht de ziel
van de mensen te vernietigen; 34–52:
het evangelie zal door het Boek van
Mormon tot de Lamanieten en tot
alle natiën gaan; 53–63: de Heer zal
zijn kerk en zijn evangelie onder de
mensen vestigen; 64–70: Hij zal wie
zich bekeren in zijn kerk vergaderen
en de gehoorzamen redden.
Welnu, zie, Ik zeg u: Omdat u
die geschriften, waarvoor u macht
werd gegeven om ze door middel van de a Urim en Tummim
te vertalen, aan een bgoddeloos
mens hebt overhandigd, hebt u
ze verloren.
2 En tegelijkertijd hebt u ook uw
gave verloren, en uw averstand
werd verduisterd.
3 Niettemin is zij u nu wederom
a
teruggegeven; daarom, zie toe
dat u getrouw bent en doorgaat
10 1 a

teneinde de rest van het vertaalwerk te voltooien zoals u bent
begonnen.
4 Loop niet aharder, of werk niet
meer, dan u bkracht en middelen
worden verschaft om u in staat
te stellen te vertalen; maar wees
c
ijverig tot het einde.
5 aBid altijd, opdat u de overwinnaar zult worden; ja, opdat u
Satan zult overwinnen, en opdat
u zult ontkomen aan de handen
van de dienstknechten van Satan,
die zijn werk steunen.
6 Zie, zij hebben getracht u te
a
vernietigen; ja, zelfs de bman in
wie u vertrouwen hebt gesteld,
heeft getracht u te vernietigen.
7 En om die reden heb Ik gezegd
dat hij een goddeloos mens is,
want hij heeft getracht de dingen
die u zijn toevertrouwd weg te
nemen; en hij heeft ook getracht
uw gave te vernietigen.
8 En omdat u de geschriften

GS Urim en Tummim.
4 a Mos. 4:27.
		b LV 3:1–15.
		b Ex. 18:13–26.
2 a GS Verstand.
		c Matt. 10:22.
3 a LV 3:10.
GS IJver.

5 a 3 Ne. 18:15–21.
GS Gebed.
6 a LV 5:32–33; 38:13.
		b LV 5:1–2.
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aan hem hebt overhandigd, zie,
hebben goddeloze mensen ze u
ontnomen.
9 Daarom hebt u ze overgeleverd, ja, dat wat heilig was, aan
goddeloosheid.
10 En zie, aSatan heeft het hun
in het hart gegeven de woorden
te veranderen die u hebt laten
opschrijven, of die u hebt vertaald
en die u uit handen hebt gegeven.
11 En zie, Ik zeg u: Omdat zij
de woorden hebben veranderd,
zijn zij in tegenspraak met hetgeen u hebt vertaald en hebt laten
opschrijven;
12 en op die wijze heeft de duivel getracht een geslepen plan te
smeden, opdat hij dit werk zou
kunnen vernietigen;
13 want hij heeft het hun in het
hart gegeven dat te doen, zodat
zij, door te liegen, kunnen zeggen
dat zij u hebben agevangen in de
woorden die u hebt voorgegeven
te vertalen.
14 Voorwaar, Ik zeg u dat Ik
niet zal dulden dat Satan zijn
boze plan in deze aangelegenheid
verwezenlijkt.
15 Want zie, hij heeft het hun in
het hart gegeven u ertoe te bewegen de Heer, uw God, te verzoeken door te vragen het opnieuw
te mogen vertalen.
16 En dan, zie, zeggen en denken
zij in hun hart: Wij zullen zien of
God hem macht heeft gegeven om
10 a GS Duivel.
13 a Jer. 5:26.
20 a 2 Ne. 28:20–22.
		b GS Zonde.
21 a LV 112:23–24.
		b GS Goddeloos,

20

te vertalen; zo ja, dan zal Hij hem
ook wederom macht geven;
17 en indien God hem wederom
macht geeft, of indien hij
wederom vertaalt, of met andere
woorden, indien hij dezelfde
woorden voortbrengt, zie, die
hebben wij bij ons, en wij hebben
ze veranderd;
18 daarom zullen ze niet overeenstemmen, en wij zullen zeggen
dat hij in zijn woorden heeft gelogen, en dat hij geen gave heeft, en
dat hij geen macht heeft;
19 daarom zullen wij hem vernietigen, en ook het werk; en dat
zullen wij doen, opdat wij aan het
eind niet beschaamd zullen staan
en opdat wij de eer van de wereld
zullen verkrijgen.
20 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg
u dat Satan veel vat heeft op
hun hart; hij a hitst hen op tot
b
ongerechtigheid tegen hetgeen
goed is;
21 en hun hart is averdorven en
vol bgoddeloosheid en gruwelen;
en zij hebben de cduisternis meer
d
lief dan het licht, want hun ewerken zijn boos; daarom willen zij
Mij niet vragen.
22 aSatan hitst hen op, opdat hij
hun ziel tot vernietiging zal kunnen bvoeren.
23 En aldus heeft hij een geslepen plan gesmeed met de
gedachte het werk van God te
vernietigen; maar Ik zal hun

goddeloosheid,
goddelozen.
		c Mos. 15:26.
GS Duisternis,
geestelijke.
		d Moz. 5:13–18.

		e Joh. 3:18–21;
LV 29:45.
22 a 2 Ne. 2:17–18.
		b GS Verzoeken,
verzoeking.
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daarvan rekenschap vragen, en
op de dag van het aoordeel zal het
zich tot hun schande en veroordeling keren.
24 Ja, hij hitst hun hart op tot
toorn tegen dit werk.
25 Ja, hij zegt tot hen: Bedrieg en
lig op de loer om te vangen, opdat
u zult vernietigen; zie, daarin
steekt geen kwaad. En aldus vleit
hij hen en zegt hun dat het geen
zonde is te aliegen om iemand op
een leugen te kunnen betrappen,
zodat zij hem kunnen vernietigen.
26 En aldus vleit hij hen, en
a
leidt hen verder totdat hij hun
ziel meesleurt tot in de bhel; en
aldus brengt hij hen ertoe zichzelf
in hun eigen cvalstrik te vangen.
27 En aldus gaat hij op aarde
op en neer en aheen en weer, en
tracht hij de zielen van de mensen
te bvernietigen.
28 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u:
Wee hem die liegt om te abedriegen, omdat hij veronderstelt dat
een ander liegt om te bedriegen,
want zodanigen ontlopen de
b
gerechtigheid van God niet.
29 Welnu, zie, zij hebben die
woorden veranderd omdat Satan
tot hen zegt: Hij heeft u bedrogen — en aldus haalt hij hen
met vleitaal over om ongerechtigheid te bedrijven, om u ertoe
te bewegen de Heer, uw God, te
a
verzoeken.
23 a Hel. 8:25;
LV 121:23–25.
25 a 2 Ne. 2:18;
28:8–9;
Alma 10:17;
Moz. 4:4.
GS Liegen.

30 Zie, Ik zeg u dat u die woorden die u uit handen hebt gegeven, niet opnieuw zult vertalen;
31 want zie, zij zullen hun boze
plannen om tegen die woorden
te liegen, niet volbrengen. Want
zie, indien u dezelfde woorden
zou voortbrengen, zullen zij
zeggen dat u hebt gelogen en
dat u hebt voorgegeven te vertalen, maar dat u zichzelf hebt
tegengesproken.
32 En zie, zij zullen dat bekendmaken, en Satan zal het hart van
de mensen verstokken om hen
tot toorn tegen u op te hitsen,
zodat zij mijn woorden niet zullen geloven.
33 Aldus denkt aSatan uw getuigenis in dit geslacht te overweldigen, zodat het werk niet
in dit geslacht tevoorschijn zal
komen.
34 Maar zie, hier is wijsheid, en
omdat Ik u awijsheid toon en u
geboden geef aangaande deze
dingen, wat u zult doen, toon die
niet aan de wereld totdat u het
vertaalwerk hebt voltooid.
35 Verwonder u niet dat Ik tot u
heb gezegd: Hier is wijsheid, toon
die niet aan de wereld — want Ik
heb gezegd: Toon die niet aan de
wereld, opdat u bewaard zult
blijven.
36 Zie, Ik zeg niet dat u die niet
aan de rechtvaardigen zult tonen;

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;
LV 76:28–29.

28 a
		b
29 a
33 a
34 a

Misleiden,
misleiding.
Rom. 2:3.
GS Gerechtigheid.
Matt. 4:7.
GS Duivel.
GS Wijsheid.
GS
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37 maar omdat u niet altijd kunt
beoordelen wie rechtvaardig is,
ofwel omdat u de goddelozen
niet altijd van de rechtvaardigen kunt onderscheiden, daarom
zeg Ik tot u: bZwijg totdat het Mij
goeddunkt de wereld alle dingen
dienaangaande bekend te maken.
38 Welnu, voorwaar, Ik zeg u dat
een verslag van die adingen die u
hebt geschreven, die u uit handen
hebt gegeven, op de bplaten van
Nephi is gegraveerd.
39 Ja, en u herinnert zich dat er
in die geschriften werd gezegd
dat er een uitvoeriger verslag van
die zaken was gegeven op de platen van Nephi.
40 En nu, omdat het verslag dat
op de platen van Nephi is gegraveerd uitvoeriger is aangaande de
dingen die Ik de mensen, in mijn
wijsheid, ter kennis wil brengen
in dit verslag —
41 daarom zult u de graveersels
die op de aplaten van Nephi staan
vertalen, tot u bij de regering van
koning Benjamin komt, ofwel tot
u komt bij hetgeen u hebt vertaald, dat u hebt behouden;
42 en zie, u zult het uitgeven als
de kroniek van Nephi; en aldus
zal Ik hen overtroeven die mijn
woorden hebben veranderd.
43 Ik zal niet dulden dat zij mijn
a

37 a Matt. 23:28.
		b Ex. 14:14.
38 a In het voorwoord van
de eerste uitgave van
het Boek van Mormon
legt de profeet uit
dat de inhoud van
de 116 bladzijden
die verloren waren

		b
41 a
46 a
		b
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werk vernietigen; ja, Ik zal hun
tonen dat mijn wijsheid groter
is dan de geslepenheid van de
duivel.
44 Zie, zij hebben slechts een
gedeelte of een samenvatting van
het verslag van Nephi.
45 Zie, er staan vele dingen op de
platen van Nephi gegraveerd die
meer zicht op mijn evangelie werpen; daarom is het wijsheid in mijn
bestel dat u dit eerste gedeelte van
de graveersels van Nephi vertaalt
en in dit werk laat uitgaan.
46 En zie, de gehele rest van adit
werk bevat al die delen van mijn
b
evangelie waarvan mijn heilige
profeten, ja, en ook mijn discipelen, in hun gebeden hebben cverlangd dat zij tot dit volk zouden
komen.
47 En Ik heb hun gezegd dat het
hun zou worden agegeven volgens hun bgeloof in hun gebeden;
48 ja, en dit was hun geloof:
dat mijn evangelie, dat Ik hun
had gegeven, opdat zij in hun
dagen zouden kunnen prediken,
mocht komen tot hun broeders,
de aLamanieten, en ook tot allen
die Lamaniet waren geworden
wegens hun onenigheden.
49 Welnu, dit is niet alles: hun
geloof in hun gebeden was dat
dit evangelie ook zou worden

gegaan, vertaald was
uit een deel van de
platen dat het ‘Boek
Lehi’ heet.
GS Platen.
WvM 1:3–7.
GS Boek van
Mormon.
GS Evangelie.

		c Enos 1:12–18;
Mrm. 8:24–26;
9:34–37.
47 a 3 Ne. 5:13–15;
LV 3:19–20.
		b GS Geloof, geloven.
48 a Mro. 10:1–5;
LV 109:65–66.
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bekendgemaakt als mogelijkerwijs andere natiën dit land zouden bezitten;
50 en aldus hebben zij in hun
gebeden een zegen op dit land
achtergelaten, dat wie ook in
dit land in dit evangelie zou
geloven, het eeuwige leven zou
hebben;
51 ja, dat het vrij zou zijn voor
allen, van welke natie, geslacht,
taal of volk zij ook mochten zijn.
52 En nu, zie, naar hun geloof in
hun gebeden zal Ik mijn volk tot
de kennis van dit deel van mijn
evangelie brengen. Zie, Ik breng
het niet om hetgeen zij hebben
ontvangen af te breken, maar om
het op te bouwen.
53 En om die reden heb Ik
gezegd: Indien dit geslacht zijn
hart niet verstokt, zal Ik mijn kerk
onder hen vestigen.
54 Nu zeg Ik dat niet om mijn
kerk af te breken, maar Ik zeg het
om mijn kerk op te bouwen;
55 daarom, wie tot mijn kerk
behoren, behoeven niet te avrezen, want die zullen het bkoninkrijk van de hemel cbeërven.
56 Maar het zijn zij die Mij
niet avrezen, noch mijn geboden
onderhouden, maar voor zichzelf
b
kerken opbouwen uit cwinstbejag, ja, en allen die goddeloos handelen en het koninkrijk van de
duivel opbouwen — ja, voorwaar,
55 a
		b

Vrees.
Koninkrijk van
God of koninkrijk van
de hemel.
		c Matt. 5:10.
56 a Pred. 12:13–14.
		b GS Duivel — De kerk
GS
GS

		c
57 a
58 a
59 a
		b
		c

voorwaar, Ik zeg u dat zij het zijn
die Ik zal verontrusten en tot in
hun binnenste doen beven en
sidderen.
57 Zie, Ik ben Jezus Christus, de
a
Zoon van God. Ik kwam tot de
mijnen, en de mijnen hebben Mij
niet aangenomen.
58 Ik ben het alicht dat in de
duisternis schijnt, en de duisternis begrijpt het niet.
59 Ik ben het die tot mijn discipelen heeft gezegd: Nog aandere
b
schapen heb Ik, die niet van deze
stal zijn — en er waren er velen
die Mij cniet begrepen.
60 En Ik zal dit volk tonen dat Ik
nog andere schapen had, en dat
zij een tak waren van het ahuis
van Jakob;
61 en Ik zal hun wonderbare
werken, die zij in mijn naam hebben gedaan, aan het licht brengen;
62 ja, en Ik zal ook mijn evangelie, dat hun is bediend, aan
het licht brengen, en zie, zij zullen niet verloochenen wat u hebt
ontvangen, maar zij zullen het
opbouwen en de ware punten van
mijn aleer, ja, en de enige leer die
uit Mij is, aan het licht brengen.
63 En dat doe Ik opdat Ik mijn
evangelie zal vestigen, opdat er
niet zoveel twist zal zijn; ja, aSatan
hitst het hart van de mensen op
tot btwist over de punten van mijn
leer; en in die dingen dwalen zij,

van de duivel.
4 Ne. 1:26.
Rom. 1:4.
LV 6:21.
Joh. 10:16.
GS Goede herder.
3 Ne. 15:16–18.

60 a

Wijngaard van de
Heer.
62 a 3 Ne. 11:31–40.
63 a GS Duivel.
		b GS Twist.
GS
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want zij verdraaien de Schriften
en verstaan ze niet.
64 Daarom zal Ik hun deze grote
verborgenheid ontvouwen;
65 want zie, Ik zal hen a vergaderen zoals een hen haar
kuikens onder haar vleugels vergadert, indien zij hun hart niet
verstokken;
66 ja, indien zij willen komen,
mogen zij komen en vrijelijk van
de awateren des levens nemen.
67 Zie, dit is mijn leer: Wie zich
bekeert en atot Mij komt, die is
mijn bkerk.
c

24

68 Wie meer of minder verkondigt dan dit, die is niet van Mij,
maar is btegen Mij; daarom is hij
niet van mijn kerk.
69 En nu, zie, wie van mijn kerk
is en in mijn kerk volhardt tot het
einde, die zal Ik op mijn arots vestigen, en de bpoorten van de hel
zullen hen niet overweldigen.
70 En nu, denk aan de woorden van Hem die het leven en
het alicht van de wereld is, uw
Verlosser, uw bHeer en uw God.
Amen.
a

AFDELING 11
Openbaring gegeven bij monde van de profeet Joseph Smith aan zijn
broer Hyrum Smith in mei 1829 te Harmony (Pennsylvania). Deze
openbaring werd ontvangen door middel van de Urim en Tummim
in antwoord op Josephs smeekbede en vraag. Volgens Joseph Smiths
geschiedenis zou deze openbaring zijn ontvangen na de herstelling
van het Aäronisch priesterschap.
1–6: arbeiders in de wijngaard zullen
het heil verkrijgen; 7–14: zoek wijsheid, verkondig bekering, vertrouw
op de Geest; 15–22: onderhoud de
geboden en bestudeer het woord van
de Heer; 23–27: verloochen niet de
geest van openbaring en van profetie; 28–30: wie Christus ontvangen,
worden de zonen van God.
63 c 2 Petr. 3:16.
65 a Luk. 13:34;
3 Ne. 10:4–6;
LV 43:24.
66 a GS Levend water.
67 a Matt. 11:28–30.
		b GS Kerk van Jezus
Christus.
68 a 3 Ne. 11:40.

a
Een groot en wonderbaar werk
staat op het punt onder de mensenkinderen tevoorschijn te komen.
2 Zie, Ik ben God; sla a acht
op mijn bwoord, dat levend en
c
krachtig is, dscherper dan een
tweesnijdend zwaard, om vaneen te scheiden zowel gewrichten als merg; sla daarom acht op
mijn woord.

		b Luk. 11:23.
69 a GS Rots.
		b Matt. 16:18;
2 Ne. 4:31–32;
LV 17:8; 128:10.
70 a GS Licht, licht van
Christus.
		b GS Jezus Christus.
11 1 a Jes. 29:14;

			 LV 4.
GS Herstelling van het
evangelie.
2 a 1 Ne. 15:23–25;
LV 1:14; 84:43–45.
		b Hebr. 4:12.
		c Alma 4:19; 31:5.
		d Hel. 3:29–30;
LV 6:2.
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3 Zie, het veld is reeds awit om
te oogsten; daarom, laat wie verlangt te maaien, zijn sikkel inslaan
met zijn macht en maaien zolang
de dag duurt, opdat hij voor zijn
ziel beeuwigdurend heil zal cvergaren in het koninkrijk van God.
4 Ja, wie zijn asikkel zal inslaan
en maaien, die wordt door God
geroepen.
5 Daarom, indien u Mij avraagt,
zult u ontvangen; indien u klopt,
zal u worden opengedaan.
6 Welnu, omdat u hebt gevraagd,
zie, Ik zeg u: Onderhoud mijn
geboden, en streef ernaar de zaak
van aZion voort te brengen en te
vestigen.
7 Zoek niet naar arijkdom, maar
naar bwijsheid; en zie, de verborgenheden van God zullen u worden ontvouwd, en dan zult u rijk
worden gemaakt. Zie, hij die het
eeuwige leven heeft, is rijk.
8 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u:
Gelijk u het van Mij verlangt, zo zal
het u geschieden, en indien u het
verlangt, zult u het middel zijn om
in dit geslacht veel goeds te doen.
9 aSpreek enkel over bbekering
tot dit geslacht. Onderhoud mijn
geboden en help mee om mijn
3 a LV 12:3.
		b 1 Tim. 6:19.
		c Luk. 18:22;
Hel. 5:8.
4 a Openb. 14:15;
LV 14:3–4.
5 a GS Gebed.
6 a Jes. 52:7–8; LV 66:11.
GS Zion.
7 a 1 Kon. 3:11–13;
2 Ne. 26:31;
Jakob 2:17–19;
LV 38:39.
		b GS Wijsheid.

werk voort te brengen, cvolgens
mijn geboden, en u zult worden
gezegend.
10 Zie, u hebt een agave, ofwel u
zult een gave hebben, indien u die
in geloof van Mij zult verlangen,
met een boprecht hart, gelovende in
de macht van Jezus Christus, ofwel
in mijn macht, die tot u spreekt;
11 want zie, Ik ben het die
spreekt; zie, Ik ben het alicht dat in
de duisternis schijnt, en door mijn
b
macht geef Ik u deze woorden.
12 En nu, voorwaar, voorwaar,
Ik zeg u: Stel uw avertrouwen in
die bGeest die ertoe beweegt goed
te doen — ja, recht te doen, cootmoedig te dwandelen, rechtvaardig te eoordelen; en dat is mijn
Geest.
13 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg
u: Ik zal u van mijn Geest meedelen, die uw averstand zal bverlichten, die uw ziel met cvreugde
zal vervullen.
14 En dan zult u alle dingen
weten, ofwel hierdoor zult u alle
dingen weten die u maar van Mij
verlangt, die verband houden met
de dingen van agerechtigheid, vol
geloof vertrouwend op Mij dat u
zult ontvangen.

9 a LV 19:21–22.
		b GS Bekeren (zich),
bekering.
		c LV 105:5.
10 a LV 46:8–12.
		b Luk. 8:15.
11 a GS Licht, licht van
Christus.
		b GS Macht.
12 a LV 84:116.
GS Vertrouwen.
		b Rom. 8:1–9;
1 Joh. 4:1–6.
		c GS Wandelen,

		d

		e
13 a
		b
		c
14 a

wandelen met God.
GS Nederig,
nederigheid,
vernederen,
verootmoedigen
(zich).
Matt. 7:1–5;
Alma 41:14–15.
GS Verstand.
LV 76:12.
GS Vreugde.
GS Rechtvaardig,
rechtvaardigen,
rechtvaardigheid.
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15 Zie, Ik gebied u dat u niet
hoeft te veronderstellen dat u
geroepen bent om te prediken
alvorens u ageroepen wordt.
16 Wacht nog wat langer, totdat
u mijn woord, mijn arots, mijn
kerk en mijn evangelie hebt,
zodat u mijn leer met zekerheid
zult kennen.
17 En dan, zie, zal het u naar uw
verlangens, ja, namelijk naar uw
geloof, geschieden.
18 Onderhoud mijn geboden;
zwijg; wend u tot mijn Geest;
19 ja, a kleef Mij aan met uw
gehele hart, opdat u kunt meehelpen die dingen het licht te doen
zien waarover gesproken is — ja,
de vertaling van mijn werk; wees
geduldig totdat u het volbrengt.
20 Zie, dit is uw werk: mijn
geboden te a onderhouden, ja,
met geheel uw macht, verstand
en kracht.
21 Tracht niet mijn woord te verkondigen, maar tracht eerst mijn
woord te averkrijgen, en dan zal
uw tong worden losgemaakt; dan,
indien u dat verlangt, zult u mijn
Geest en mijn woord hebben, ja,
de macht van God om mensen te
overtuigen.
22 Doch zwijg nu; bestudeer mijn awoord dat onder de
15 a Art. 1:5.
GS Gezag;
Roepen, roeping, door
God geroepen.
16 a LV 6:34.
GS Rots.
19 a Jakob 6:5;
LV 98:11.
20 a GS Gehoorzaam,
gehoorzaamheid,
gehoorzamen.
21 a Alma 17:2–3;

22 a
		b
		c
		d
23 a
		b
24 a
		b
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mensenkinderen is uitgegaan, en
b
bestudeer ook cmijn woord dat
onder de mensenkinderen tevoorschijn zal komen, ofwel dat nu
wordt vertaald, ja, totdat u alles
hebt verkregen wat Ik de mensenkinderen in dit geslacht zal dtoestaan, en dan zullen alle dingen
daaraan worden toegevoegd.
23 Zie, u bent a Hyrum, mijn
zoon; bzoek het koninkrijk van
God, en alle dingen zullen worden toegevoegd naar hetgeen
rechtvaardig is.
24 aBouw op mijn rots, die mijn
b
evangelie is;
25 verloochen niet de geest van
a
openbaring, noch de geest van
b
profetie, want wee hem die deze
dingen verloochent;
26 daarom, abewaar het in uw
hart als een schat tot de tijd dat
u volgens mijn wijsheid zult
uitgaan.
27 Zie, Ik spreek tot allen die
goede verlangens hebben en hun
a
sikkel hebben ingeslagen om te
maaien.
28 Zie, Ik ben aJezus Christus, de
Zoon van God. Ik ben het leven en
het blicht van de wereld.
29 Ik ben het die tot de mijnen
kwam, en de mijnen hebben Mij
niet aanvaard;

LV 84:85.
I.E. de Bijbel.
GS Schriften,
Schriftuur — Waarde
van de Schriften.
I.E. het Boek van
Mormon.
Alma 29:8.
GJS 1:4.
Matt. 6:33.
Matt. 7:24–27.
GS Evangelie.

25 a GS Openbaring.
		b Openb. 19:10.
GS Profeteren,
profetie.
26 a Deut. 11:18;
LV 6:20; 43:34;
MJS 1:37.
27 a GS Zendingswerk.
28 a GS Jezus Christus.
		b GS Licht, licht van
Christus.
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30 maar voorwaar, voorwaar, Ik
zeg u dat zovelen als Mij wél aanvaarden, hun zal Ik amacht geven

om bzonen van God te worden, ja,
aan hen die geloven in mijn naam.
Amen.

AFDELING 12
Openbaring gegeven bij monde van de profeet Joseph Smith aan
Joseph Knight sr. in mei 1829 te Harmony (Pennsylvania). Joseph
Knight geloofde de verklaringen van Joseph Smith dat hij de platen
met het Boek van Mormon in bezit had en dat het vertaalwerk voortgang vond, en had Joseph Smith en zijn schrijver verschillende keren
stoffelijke hulp gegeven, wat hen in staat had gesteld het vertaalwerk
voort te zetten. Op verzoek van Joseph Knight deed de profeet navraag
bij de Heer en ontving deze openbaring.
1–6: arbeiders in de wijngaard zullen het heil verkrijgen; 7–9: allen die
verlangend en geschikt zijn mogen
in het werk van de Heer meehelpen.
Een groot en wonderbaar werk
staat op het punt onder de mensenkinderen tevoorschijn te komen.
2 Zie, Ik ben God; sla acht op mijn
woord, dat levend en krachtig is,
scherper dan een tweesnijdend
zwaard, om vaneen te scheiden
zowel gewrichten als merg; sla
daarom acht op mijn woord.
3 Zie, het veld is reeds wit om te
oogsten; daarom, laat wie verlangt
te maaien, zijn sikkel inslaan met
al zijn macht en maaien zolang de
dag duurt, opdat hij voor zijn ziel
eeuwigdurend heil zal vergaren
in het koninkrijk van God.
4 Ja, wie zijn sikkel zal inslaan
en maaien, die wordt door God
geroepen.
a

5 Daarom, indien u Mij vraagt,
zult u ontvangen; indien u klopt,
zal u worden opengedaan.
6 Welnu, omdat u hebt gevraagd,
zie, Ik zeg u: Onderhoud mijn
geboden en streef ernaar de zaak
van Zion voort te brengen en te
vestigen.
7 Zie, Ik spreek tot u, en ook
tot allen die het verlangen hebben om dit werk tevoorschijn te
brengen en te vestigen;
8 en niemand kan aan dit werk
meewerken tenzij hij aootmoedig
en vol bliefde is, cgeloof, dhoop en
e
naastenliefde heeft, en beheerst is
in alle dingen, wat er ook aan zijn
zorg zal worden toevertrouwd.
9 Zie, Ik ben het licht en het
leven van de wereld, die deze
woorden spreekt; daarom, sla
acht met geheel uw macht, en dan
wordt u geroepen. Amen.

30 a Joh. 1:12.
			 verwijzingen.
		b GS Zonen en dochters
8 a GS Nederig,
van God.
nederigheid,
12 1 a Zie LV 11:1–6 voor
vernederen,
soortgelijke
verootmoedigen

		b
		c
		d
		e

(zich).
GS Liefde.
GS Geloof, geloven.
GS Hoop.
GS Naastenliefde.
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AFDELING 13
Een fragment uit Joseph Smiths geschiedenis over de ordening van de
profeet en Oliver Cowdery tot het Aäronisch priesterschap op 15 mei
1829 bij Harmony (Pennsylvania). De ordening vond plaats onder de
handen van een engel die zich bekendmaakte als Johannes, hij die in
het Nieuwe Testament Johannes de Doper wordt genoemd. De engel
legde uit dat hij handelde in opdracht van Petrus, Jakobus en Johannes, de apostelen van weleer, die de sleutels droegen van het hoge
priesterschap, dat het priesterschap van Melchizedek werd genoemd.
Joseph en Oliver ontvingen de belofte dat dit hoge priesterschap hun
te zijner tijd zou worden verleend. (Zie afdeling 27:7–8, 12.)
De sleutels en bevoegdheden van
het Aäronisch priesterschap worden
uiteengezet.
Aan u, mijn mededienstknechten, averleen ik, in naam van de
Messias, het bpriesterschap van
Aäron, dat de sleutels omvat van

de bediening van cengelen en van
het evangelie van dbekering en
van de edoop door onderdompeling tot vergeving van zonden; en
dit zal nimmermeer van de aarde
worden weggenomen, totdat de
f
zonen van Levi de Heer wederom
een offer offeren in ggerechtigheid.

AFDELING 14
Openbaring gegeven bij monde van de profeet Joseph Smith aan David
Whitmer in juni 1829 te Fayette (New York). De familie Whitmer
had grote belangstelling gekregen voor de vertaling van het Boek
van Mormon. De profeet nam zijn intrek bij Peter Whitmer sr., waar
hij woonde totdat het vertaalwerk was voltooid en het auteursrecht
op het te verschijnen boek was verkregen. Drie van de zonen uit de
familie Whitmer, die ieder een getuigenis hadden ontvangen van de
authenticiteit van het werk, werden zeer bezorgd ten aanzien van
hun persoonlijke plicht. Deze openbaring en de twee volgende (de
afdelingen 15 en 16) werden in antwoord op een vraag gegeven door
13 1 a GJS 1:68–75.

Ordenen,
ordening.
		b LV 27:8; 84:18–34.
GS Aäronisch
priesterschap.
		c GS Engelen.
		d GS Bekeren (zich),
GS

			 bekering.
		e GS Doop, dopen.
		f Zie het verslag van
Oliver Cowdery
over de herstelling
van het Aäronisch
priesterschap aan
het eind van de

Geschiedenis van
Joseph Smith.
Deut. 10:8;
1 Kron. 6:48;
LV 128:24.
		g GS Rechtvaardig,
rechtvaardigen,
rechtvaardigheid.
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middel van de Urim en Tummim. David Whitmer is later een van de
drie getuigen van het Boek van Mormon geworden.
1–6: arbeiders in de wijngaard zullen
het heil verkrijgen; 7–8: het eeuwige
leven is de grootste van Gods gaven;
9–11: Christus heeft de hemelen en
de aarde geschapen.
Een groot en wonderbaar werk
staat op het punt voor de mensenkinderen tevoorschijn te komen.
2 Zie, Ik ben God; sla acht op mijn
woord, dat levend en krachtig is,
scherper dan een tweesnijdend
zwaard, om vaneen te scheiden
zowel gewrichten als merg; sla
daarom acht op mijn woord.
3 Zie, het veld is reeds wit om te
oogsten; daarom, laat wie verlangt
te maaien, zijn sikkel inslaan met
al zijn macht en maaien zolang de
dag duurt, opdat hij voor zijn ziel
eeuwigdurend heil zal vergaren
in het koninkrijk van God.
4 Ja, wie zijn sikkel zal inslaan
en maaien, die wordt door God
geroepen.
5 Daarom, indien u Mij vraagt,
zult u ontvangen; indien u klopt,
zal u worden opengedaan.
6 Streef ernaar mijn Zion voort
te brengen en te vestigen. Onderhoud mijn geboden in alle dingen.
a

14 1 a Zie LV 11:1–6
7a

		b
		c
8a
		b

voor soortgelijke
verwijzingen.
Lev. 26:3–12;
Joh. 15:10;
Mos. 2:22, 41;
LV 58:2.
GS Volharden.
2 Ne. 31:20; LV 6:13.
GS Eeuwig leven.
GS Heilige Geest.
Mos. 18:8–10.

7 En indien u mijn a geboden
onderhoudt en bvolhardt tot het
einde, zult u het ceeuwige leven
hebben, welke gave de grootste
van alle gaven van God is.
8 En het zal geschieden dat u,
indien u de Vader in mijn naam
zult vragen, in geloof vertrouwende, de a Heilige Geest zult
ontvangen, die doet spreken,
opdat u als bgetuige zult staan
van de dingen die u zowel zult
c
horen als zien, en ook opdat u
bekering zult verkondigen aan dit
geslacht.
9 Zie, Ik ben aJezus Christus, de
b
Zoon van de clevende God, die
de hemelen en de daarde heeft
e
geschapen, een f licht dat niet
in de g duisternis kan worden
verborgen;
10 welnu, Ik moet de avolheid
van mijn evangelie brengen van
de bandere volken tot het huis van
Israël.
11 En zie, u bent David, en u
bent geroepen om mee te helpen;
en indien u dat doet en getrouw
bent, zult u zowel geestelijk als
stoffelijk worden gezegend, en
groot zal uw loon zijn. Amen.

			 GS Getuige, getuigen.
		c Zie ‘Het getuigenis
van drie getuigen’
vooraan in het Boek
van Mormon.
9 a Mos. 4:2;
LV 76:20–24.
		b Rom. 1:4.
		c Dan. 6:27;
Alma 7:6;
LV 20:19.
		d Abr. 4:12, 24–25.

		e Joh. 1:1–3, 14;
3 Ne. 9:15;
LV 45:1.
GS Scheppen,
schepping.
		f 2 Sam. 22:29.
GS Licht, licht van
Christus.
		g GS Duisternis,
geestelijke.
10 a LV 20:8–9; GJS 1:34.
		b GS Andere volken.
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AFDELING 15
Openbaring gegeven bij monde van de profeet Joseph Smith aan John
Whitmer in juni 1829 te Fayette (New York). (Zie het opschrift van
afdeling 14.) De boodschap is op indrukwekkende wijze zeer persoonlijk doordat de Heer iets noemt wat alleen Hem en John Whitmer
bekend was. John Whitmer is later een van de acht getuigen van het
Boek van Mormon geworden.
1–2: de arm van de Heer is over
de gehele aarde; 3–6: het evangelie prediken en zielen redden is het
waardevolst.
Luister, mijn dienstknecht John,
en hoor naar de woorden van Jezus
Christus, uw Heer en uw Verlosser.
2 Want zie, Ik spreek tot u met
indringendheid en met amacht,
want mijn arm is over de gehele
aarde.
3 En Ik zal u datgene zeggen
wat geen mens weet dan alleen
Ik en u —

4 want vele malen hebt u van
Mij verlangd te weten wat voor
u de meeste waarde zou hebben.
5 Zie, daarvoor bent u gezegend, en voor het spreken van
mijn woorden die Ik u heb gegeven volgens mijn geboden,
6 en nu, zie, Ik zeg u dat hetgeen voor u de meeste waarde zal
hebben, zal zijn om abekering te
verkondigen aan dit volk, opdat
u zielen tot Mij zult brengen,
zodat u met hen kunt brusten in
het ckoninkrijk van mijn dVader.
Amen.

AFDELING 16
Openbaring gegeven bij monde van de profeet Joseph Smith aan Peter
Whitmer jr. in juni 1829 te Fayette (New York). (Zie het opschrift
van afdeling 14.) Peter Whitmer jr. is later een van de acht getuigen
van het Boek van Mormon geworden.
1–2: de arm van de Heer is over
de gehele aarde; 3–6: het evangelie prediken en zielen redden is het
waardevolst.
Luister, mijn dienstknecht Peter,
en hoor naar de woorden van
a

15 2 a Hel. 3:29–30.

Macht.
6 a LV 18:15–16.
GS Zendingswerk.
GS

		b
		c

Jezus Christus, uw Heer en uw
Verlosser.
2 Want zie, Ik spreek tot u met
indringendheid en met macht,
want mijn arm is over de gehele
aarde.
3 En Ik zal u datgene zeggen

Rust, rusten.
		d GS Vader in de hemel.
Koninkrijk van God 16 1 a Zie LV 15 voor
of koninkrijk van de
soortgelijke
hemel.
verwijzingen.
GS
GS
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wat geen mens weet dan alleen Ik
en u —
4 want vele malen hebt u van
Mij verlangd te weten wat voor
u de meeste waarde zou hebben.
5 Zie, daarvoor bent u gezegend, en voor het spreken van
mijn woorden die Ik u heb gegeven volgens mijn geboden.

6 En nu, zie, Ik zeg u dat hetgeen voor u de meeste waarde
zal hebben, zal zijn om bekering te verkondigen aan dit volk,
opdat u zielen tot Mij zult brengen, zodat u met hen kunt rusten
in het koninkrijk van mijn Vader.
Amen.

AFDELING 17
Openbaring gegeven bij monde van de profeet Joseph Smith aan Oliver Cowdery, David Whitmer en Martin Harris in juni 1829 te Fayette (New York), vóór zij de gegraveerde platen aanschouwden die de
kroniek van het Boek van Mormon bevatten. Joseph en zijn schrijver, Oliver Cowdery, hadden door de vertaling van de platen van het
Boek van Mormon vernomen dat er drie bijzondere getuigen zouden
worden aangewezen. (Zie Ether 5:2–4; 2 Nephi 11:3; 27:12.) Oliver
Cowdery, David Whitmer en Martin Harris werden door een geïnspireerd verlangen ertoe bewogen de drie bijzondere getuigen te willen
zijn. De profeet deed navraag bij de Heer, waarna deze openbaring
als antwoord werd gegeven door middel van de Urim en Tummim.
1–4: door geloof zullen de drie getuigen de platen en andere heilige voorwerpen zien; 5–9: Christus getuigt
van de goddelijke oorsprong van het
Boek van Mormon.
Zie, Ik zeg u dat u moet vertrouwen op mijn woord, en indien u
dat doet met een volmaakt voornemen van hart, zult u de aplaten bzien, en ook de borstplaat, het
c
zwaard van Laban, de dUrim en
Tummim, die aan de ebroer van
17 1 a Mrm. 6:6; GJS 1:52.
Platen.
		b 2 Ne. 27:12;
Ether 5:2–4;
LV 5:15. Zie ook ‘
Het getuigenis
GS

Jared werden gegeven op de berg,
toen hij van faangezicht tot aangezicht met de Heer sprak, en de
g
wonderbaarlijke wegwijzers die
aan Lehi werden gegeven toen hij
in de wildernis was in de kuststreek van de hRode Zee.
2 En het is door uw geloof dat
u ze krijgt te zien, ja, door dat
geloof dat de profeten van weleer hadden.
3 En nadat u geloof hebt verkregen en ze met eigen ogen hebt

			 van drie getuigen’
vooraan in het Boek
van Mormon.
		c 1 Ne. 4:8–9; 2 Ne. 5:14;
Jakob 1:10; Mos. 1:16.
		d GS Urim en Tummim.

		e Ether 3.
		f Gen. 32:30; Ex. 33:11;
Moz. 1:2.
		g 1 Ne. 16:10, 16, 26–29;
Alma 37:38–47.
		h 1 Ne. 2:5.

Leer en Verbonden 17:4–18:2

gezien, zult u ervan getuigen
door de macht van God;
4 en dat zult u doen, opdat
mijn dienstknecht Joseph Smith
jr. niet vernietigd wordt, opdat
Ik mijn rechtvaardige doeleinden aangaande de mensenkinderen door dit werk teweeg kan
brengen.
5 En u zult getuigen dat u ze
hebt gezien, evenals mijn dienstknecht Joseph Smith jr. ze heeft
gezien; want het is door mijn
macht dat hij ze heeft gezien, en
het is omdat hij geloof had.
6 En hij heeft het a boek vertaald, ja, dat b gedeelte dat Ik
hem heb geboden, en zowaar
a
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uw Heer en uw God leeft, het is
waar.
7 Welnu, u hebt dezelfde macht
en hetzelfde geloof en dezelfde
gave ontvangen als hij;
8 en indien u deze laatste van
mijn geboden, die Ik u heb gegeven, doet, zullen de apoorten van
de hel u niet overweldigen; want
mijn bgenade is u genoeg, en u
zult ten laatsten dage worden
c
verhoogd.
9 En Ik, Jezus Christus, uw aHeer
en uw God, heb het tot u gesproken, opdat Ik mijn rechtvaardige
doelen aangaande de mensenkinderen zal kunnen teweegbrengen.
Amen.

AFDELING 18
Openbaring aan de profeet Joseph Smith, Oliver Cowdery en David
Whitmer, gegeven in juni 1829 te Fayette (New York). Volgens de
profeet kondigde deze openbaring ‘de roeping van twaalf apostelen
in deze laatste dagen, en ook aanwijzingen met betrekking tot de
opbouw van de kerk’ aan.
1–5: de Schriften geven aan hoe
de kerk moet worden opgebouwd;
6–8: de wereld rijpt in ongerechtigheid; 9–16: de waarde van zielen is
groot; 17–25: om het heil te verkrijgen, moeten de mensen de naam van
Christus op zich nemen; 26–36: de
roeping en zending van de Twaalf
geopenbaard; 37–39: Oliver Cowdery en David Whitmer moeten de
Twaalf uitzoeken; 40–47: om het heil
3a

Getuige, getuigen;
Getuigen.
6 a GS Boek van Mormon.
		b 2 Ne. 27:22;
3 Ne. 26:7–10.
GS

te verkrijgen moeten de mensen zich
bekeren, zich laten dopen en de geboden onderhouden.
Welnu, zie, wegens hetgeen
u, mijn dienstknecht Oliver
Cowdery, van Mij hebt verlangd
te weten, geef Ik u deze woorden:
2 Zie, Ik heb u geopenbaard,
bij vele gelegenheden door mijn
Geest, dat de dingen die u hebt

8 a Matt. 16:18;
3 Ne. 11:39;
LV 10:69.
		b GS Genade.
		c 1 Ne. 13:37;

3 Ne. 27:14–15, 22;
LV 9:14.
9 a GS Heer.
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geschreven awaar zijn; daarom
weet u dat ze waar zijn.
3 En indien u weet dat ze waar
zijn, zie, geef Ik u een gebod dat
u op de dingen die ageschreven
staan, vertrouwt;
4 want daarin staan alle dingen
geschreven aangaande de grondlegging van mijn kerk, mijn aevangelie en mijn brots.
5 Welnu, indien u mijn kerk
opbouwt op de grondslag van
mijn evangelie en mijn rots, zullen de poorten van de hel u niet
overweldigen.
6 Zie, de awereld rijpt in ongerechtigheid; en het is nodig dat
de mensenkinderen tot bekering worden bewogen, zowel de
b
andere volken als het huis van
Israël.
7 Welnu, aangezien u onder de
handen van mijn dienstknecht
Joseph Smith jr. bent agedoopt,
overeenkomstig hetgeen Ik hem
heb geboden, heeft hij volbracht
wat Ik hem had geboden.
8 En nu, verwonder u niet dat
Ik hem heb geroepen voor mijn
eigen oogmerk, welk oogmerk
Mij bekend is; welnu, indien hij
mijn ageboden bnauwgezet onderhoudt, zal hij met het eeuwige
18 2 a LV 6:15–17.

3 a LV 98:11.
GS Schriften,
Schriftuur — Waarde
van de Schriften.
4 a GS Evangelie.
		b GS Rots.
6 a GS Wereld.
		b GS Andere volken.
7 a GJS 1:70–71.
8 a GS Gehoorzaam,
gehoorzaamheid,
gehoorzamen.

		b
		c
		d
9a
10 a
		b
11 a
		b
		c

leven worden cgezegend; en zijn
naam is dJoseph.
9 En nu, Oliver Cowdery, spreek
Ik tot u, en ook tot David Whitmer, bij wijze van gebod; want
zie, Ik gebied alle mensen overal
zich te bekeren, en Ik spreek tot
u zoals tot mijn a apostel Paulus, want u bent geroepen met
dezelfde roeping als waarmee hij
was geroepen.
10 Bedenk dat de awaarde van
b
zielen groot is in de ogen van
God;
11 want zie, de Heer, uw aVerlosser, heeft de bdood in het vlees
ondergaan; aldus heeft Hij de cpijn
van alle mensen dgeleden, opdat
alle mensen zich zouden kunnen
bekeren en tot Hem komen.
12 En Hij is uit de doden aweer
opgestaan, opdat Hij alle mensen tot Zich zou kunnen brengen, op de voorwaarden van
b
bekering.
13 En hoe groot is zijn avreugde
over de ziel die zich bekeert!
14 Welnu, u bent geroepen om
dit volk bekering toe te aroepen.
15 En al ware het zo dat u al uw
dagen arbeidde om dit volk bekering toe te roepen, en slechts één
a
ziel tot Mij bracht, hoe groot zal

IJver.
Zegen, zegenen,
zegening.
2 Ne. 3:14–15.
GS Smith jr., Joseph.
Rom. 1:1.
GS Ziel — Waarde
van zielen.
GS Ziel.
GS Verlosser.
GS Kruisiging.
GS Verlossen,
verlossing, verlost.
GS
GS

		d Jes. 53:4–5.
GS Verzoenen,
verzoening.
12 a GS Opstanding.
		b LV 19:4–18.
GS Bekeren (zich),
bekering.
13 a Luk. 15:7.
14 a Alma 29:1–2;
LV 34:5–6; 63:57.
15 a GS Ziel — Waarde van
zielen.
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dan uw vreugde met hem zijn in
het koninkrijk van mijn Vader!
16 En nu, indien uw vreugde
groot zal zijn met één ziel die u tot
Mij hebt gebracht in het akoninkrijk van mijn Vader, hoe groot zal
dan uw bvreugde zijn indien u
c
vele zielen tot Mij brengt!
17 Zie, u hebt mijn evangelie vóór u, en mijn rots, en mijn
a
heil.
18 aBid de Vader in mijn bnaam
in vertrouwen, gelovende dat u
zult ontvangen, en u zult de Heilige Geest hebben, die alle dingen
openbaart die voor de mensenkinderen cnuttig zijn.
19 En indien u geen a geloof,
b
hoop en cnaastenliefde hebt, kunt
u niets doen.
20 aBestrijd geen enkele kerk,
behalve de bkerk van de duivel.
21 Neem de anaam van Christus op u en bspreek de waarheid
in cernst.
22 En zovelen als er zich bekeren en zich laten adopen in mijn
naam, die Jezus Christus is, en tot
het einde bvolharden, zullen worden behouden.
23 Zie, Jezus Christus is de
a
naam die door de Vader is gegeven, en er is geen andere naam
16 a
		b
		c
17 a
18 a
		b
		c
19 a
		b
		c

Koninkrijk van
God of koninkrijk van
de hemel.
Alma 26:11.
GS Vreugde.
GS Zendingswerk.
GS Heil.
GS Gebed.
Joh. 15:16.
LV 88:63–65.
GS Geloof, geloven.
GS Hoop.
GS Naastenliefde.
GS
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gegeven waardoor de mens kan
worden behouden;
24 daarom moeten alle mensen
de naam op zich nemen die door
de Vader is gegeven, want met die
naam zullen zij ten laatsten dage
worden genoemd;
25 daarom, indien zij de anaam
niet kennen waarmee zij worden
genoemd, kunnen zij geen woonplaats hebben in het bkoninkrijk
van mijn Vader.
26 En nu, zie, er zijn anderen die
geroepen zijn om mijn evangelie
te verkondigen, zowel aan de
a
andere volken als aan de Joden;
27 ja, namelijk twaalf; en de
a
Twaalf zullen mijn discipelen
zijn, en zij zullen mijn naam op
zich nemen; en de Twaalf zijn
zij die het verlangen zullen hebben mijn bnaam op zich te nemen
met een volmaakt voornemen van
hart.
28 En indien zij het verlangen
hebben mijn naam op zich te
nemen met een volmaakt voornemen van hart, zijn zij geroepen om uit te gaan in de gehele
a
wereld om mijn bevangelie tot
c
ieder schepsel te prediken.
29 En zij zijn het die door Mij
worden geordend om in mijn

20 a 2 Tim. 2:23–24;
3 Ne. 11:29–30.
		b GS Duivel — De kerk
van de duivel.
21 a 2 Ne. 31:13;
Mos. 5:8;
3 Ne. 27:5;
LV 20:37.
		b LV 100:5–8.
		c Rom. 12:3.
22 a GS Doop, dopen.
		b GS Volharden.
23 a Mal. 1:11;

25 a
		b
26 a
27 a
		b
28 a
		b
		c

Hand. 4:12;
Mos. 3:17;
Hel. 3:28–29.
Mos. 5:9–14.
GS Celestiale
heerlijkheid.
LV 90:8–9;
112:4.
GS Apostel.
LV 27:12.
Mark. 16:15–16.
GS Evangelie.
LV 1:2; 42:58.
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naam te adopen, volgens hetgeen
geschreven staat;
30 en u hebt hetgeen geschreven
staat vóór u; daarom moet u het
verrichten volgens de woorden
die geschreven staan.
31 En nu spreek Ik tot u, de
a
Twaalf: Zie, mijn genade is u
genoeg; u moet in oprechtheid
voor mijn aangezicht wandelen
en niet zondigen.
32 En zie, u bent het die door
Mij geordend zijn om priesters
en leraren te aordenen; om mijn
evangelie te verkondigen bvolgens de macht van de Heilige
Geest die in u is, en volgens de
c
roepingen en gaven van God aan
de mens;
33 en Ik, Jezus Christus, uw Heer
en uw God, heb het gesproken.
34 Deze awoorden zijn niet van
mensen, noch van de mens, maar
van Mij; daarom zult u getuigen
dat ze van Mij zijn en niet van de
mens;
35 want het is mijn astem die
ze tot u spreekt; want ze worden
u door mijn Geest gegeven, en
door mijn macht kunt u ze elkaar
voorlezen; en anders dan door
mijn macht zou u ze niet kunnen
hebben;
36 daarom kunt u agetuigen dat
u mijn stem hebt gehoord en mijn
woorden kent.
29 a 3 Ne. 11:21–28;
LV 20:72–74.
31 a LV 107:23–35.
32 a Mro. 3;
LV 20:60; 107:58.
GS Ordenen, ordening.
		b 2 Petr. 1:21;
LV 68:3–4.
		c LV 20:27.

34 a
35 a
36 a
38 a
40 a
42 a

37 En nu, zie, Ik geef het u,
Oliver Cowdery, en ook David
Whitmer, de Twaalf uit te zoeken, die de verlangens zullen hebben waarover Ik heb
gesproken;
38 en aan hun verlangens en hun
a
werken zult u hen kennen.
39 En wanneer u hen hebt
gevonden, zult u deze dingen aan
hen tonen.
40 En u zult zich neerwerpen
en de Vader aaanbidden in mijn
naam.
41 En u moet tot de wereld
prediken en zeggen: U moet
zich bekeren en zich laten
dopen, in de naam van Jezus
Christus;
42 want alle mensen moeten zich
bekeren en zich laten dopen, en
niet alleen mannen, maar ook
vrouwen, en kinderen die de jaren
van averantwoordelijkheid hebben bereikt.
43 En nu, nadat u dit hebt ontvangen, moet u in alle dingen
mijn ageboden onderhouden;
44 en door uw handen zal Ik
een a wonderbaar werk onder
de mensenkinderen werken, om
velen van hun zonden te bovertuigen, opdat zij tot bekering kunnen komen, en opdat zij tot het
koninkrijk van mijn Vader kunnen
komen.

Schriften,
Schriftuur.
LV 1:38.
GS Stem (1).
GS Getuigen.
GS Werken.
GS Aanbidden,
aanbidding.
LV 20:71; 29:47; 68:27.
GS

Verantwoordelijk,
verantwoordelijkheid,
verantwoorden,
verantwoording.
43 a GS Geboden van God.
44 a Jes. 29:14;
LV 4:1.
		b Alma 36:12–19;
62:45.
GS

Leer en Verbonden 18:45–19:7

45 Welnu, de zegeningen die
Ik u geef, gaan alle dingen ate
boven.
46 En indien u, nadat u dit
hebt ontvangen, mijn geboden
niet a onderhoudt, kunt u niet

36

behouden worden in het koninkrijk van mijn Vader.
47 Zie, Ik, Jezus Christus, uw
Heer en uw God, en uw Verlosser, heb het door de macht van
mijn Geest gesproken. Amen.

AFDELING 19
Openbaring gegeven bij monde van Joseph Smith te Manchester
(New York), waarschijnlijk in de zomer van 1829. In zijn geschiedenis noemt de profeet deze openbaring ‘een gebod van God en niet
van de mens, aan Martin Harris, gegeven door Hem die Eeuwig is’.
1–3: Christus bezit alle macht; 4–5:
alle mensen moeten zich bekeren of
lijden; 6–12: eeuwige straf is Gods
straf; 13–20: Christus heeft voor
allen geleden, opdat zij niet behoeven
te lijden als zij zich bekeren; 21–28:
predik het evangelie van bekering;
29–41: verkondig blijde tijdingen.
Ik ben de a Alfa en de Omega,
Christus de Heer; ja, Ik ben het,
het begin en het einde, de Verlosser van de wereld.
2 Ik heb de wil van Hem van
wie Ik ben, namelijk de Vader,
aangaande Mij a uitgevoerd en
volbracht — en heb dat gedaan,
opdat Ik alle dingen aan Mij zou
kunnen bonderwerpen —
3 en Ik behoud alle a macht,
ja, om Satan en zijn werken te
b

45 a LV 84:35–38.
46 a LV 82:3.
19 1 a Openb. 1:8, 11;
3 Ne. 9:18;
LV 35:1; 61:1.
GS Alfa en Omega.
		b GS Jezus Christus.
2 a Joh. 17:4;
3 Ne. 11:11.
		b Filipp. 3:21.

vernietigen bij de c voleinding
van de wereld en op de laatste
grote dag van het oordeel dat Ik
over de bewoners ervan zal uitspreken, waarbij Ik ieder mens zal
d
oordelen naar zijn ewerken en de
daden die hij heeft verricht.
4 En voorzeker moet ieder mens
zich abekeren of blijden, want Ik,
God, ben ceindeloos.
5 Daarom aherroep Ik de oordelen die Ik zal vellen niet, maar er
zullen weeën uitgaan, geween,
b
geweeklaag en tandengeknars,
ja, naar hen die zich aan mijn clinkerhand bevinden.
6 Evenwel staat er aniet geschreven dat er aan die kwelling geen
eind zal komen, maar er staat
geschreven beindeloze kwelling.
7 Voorts staat er geschreven
b

3 a GS Macht.
		b Jes. 14:12–17;
1 Joh. 3:8;
1 Ne. 22:26;
LV 88:111–115.
		c GS Wereld — Einde
van de wereld.
		d GS Oordeel, het laatste.
		e GS Werken.
4 a GS Bekeren (zich),

bekering.
		b Luk. 13:3;
Hel. 14:19.
		c Moz. 1:3.
5 a LV 56:4; 58:32.
		b Matt. 13:42.
		c Matt. 25:41–43.
6 a LV 76:105–106;
138:59.
		b LV 76:33, 44–45.
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eeuwige verdoemenis; welnu, het
is uitdrukkelijker dan andere
Schriftgedeelten, opdat het zal
kunnen inwerken op het hart
van de mensenkinderen, geheel
ter verheerlijking van mijn
naam.
8 Welnu, Ik zal u deze verborgenheid uitleggen, want het is
gepast dat u dit weet, evenals
mijn apostelen.
9 Ik spreek tot u die bent gekozen dienaangaande, als één
lichaam, opdat u tot mijn arust
mag ingaan.
10 Want zie, de averborgenheid
der goddelijkheid, hoe groot is
die! Want zie, Ik ben eindeloos, en
de straf die van mijn hand uitgaat,
is eindeloze straf, want bEindeloos is mijn naam. Daarom —
11 aeeuwige straf is Gods straf.
12 Eindeloze straf is Gods straf.
13 Welnu, Ik gebied u zich te
bekeren en de ageboden te onderhouden die u door de hand van
mijn dienstknecht Joseph Smith
jr. hebt ontvangen, in mijn naam;
14 en het is door mijn almacht
dat u ze hebt ontvangen;
15 daarom gebied Ik u zich te
bekeren — bekeer u, opdat Ik u
niet sla met de roede van mijn
mond, en met mijn verbolgenheid, en met mijn toorn, en uw
a

7 a Hel. 12:25–26;
LV 29:44.
9 a GS Rust, rusten.
10 a Jakob 4:8;
LV 76:114–116.
		b Moz. 1:3; 7:35.
GS Eindeloos.
11 a Matt. 25:46.
13 a LV 5:2; 10:6–7; 17.

lijden hevig zij — hoe hevig
weet u niet, hoe intens weet u
niet, ja, hoe zwaar te dragen weet
u niet.
16 Want zie, Ik, God, heb deze
dingen voor allen ageleden, opdat
zij niet bbehoeven te lijden als zij
zich cbekeren;
17 maar als zij zich niet bekeren,
moeten zij alijden zoals Ik;
18 welk lijden Mij, ja, God, de
grootste van allen, van pijn deed
sidderen en uit iedere porie bloeden, en naar lichaam en geest
deed lijden — en Ik wilde dat Ik
de bittere beker aniet behoefde te
drinken, en kon terugdeinzen —
19 niettemin, ere zij de Vader,
en Ik dronk en avolbracht mijn
voorbereidingen voor de mensenkinderen.
20 Welnu, Ik gebied u wederom
u te bekeren, opdat Ik u niet verootmoedig met mijn almacht; en
dat u uw zonden abelijdt, opdat
u die straffen waarvan Ik heb
gesproken en waarvan u in de
minste, ja, in de geringste mate
hebt geproefd toen Ik mijn Geest
wegnam, niet zult ondergaan.
21 En Ik gebied u niets dan bekering te aprediken, en deze dingen bniet aan de wereld te tonen
totdat het wijsheid is in mijn
bestel.
a

15 a Alma 36:11–19.
16 a Alma 11:40–41.
GS Verzoenen,
verzoening.
		b GS Barmhartig,
barmhartigheid.
		c GS Vergeving van
zonden.
17 a LV 29:17.

18 a Luk. 22:42–44.
19 a Joh. 17:4; 19:30.
20 a Num. 5:6–7;
Mos. 26:29;
LV 58:43; 64:7.
GS Belijden, belijdenis.
21 a LV 11:9.
		b GJS 1:42.
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22 Want zij kunnen nu geen vast
voedsel averdragen, maar bmelk
moeten zij krijgen; daarom moeten zij deze dingen niet weten,
opdat zij niet verloren gaan.
23 Leer van Mij en luister naar
mijn woorden; a wandel in de
b
zachtmoedigheid van mijn Geest,
en u zult cvrede hebben in Mij.
24 Ik ben aJezus Christus; Ik ben
gekomen volgens de wil van de
Vader, en Ik doe zijn wil.
25 En voorts, Ik gebied u dat u
de avrouw van uw naaste niet zult
b
begeren; noch uw naaste naar het
leven zult staan.
26 En voorts, Ik gebied u dat
u uw eigen bezit niet zult begeren, maar mildelijk ervan zult
geven voor het drukken van het
Boek van Mormon, dat de awaarheid en het woord van God
bevat —
27 dat mijn woord is aan de
a
andere volken, opdat het spoedig
tot de bJoden zal gaan, van wie
de Lamanieten een coverblijfsel
zijn, opdat zij het evangelie zullen geloven, en niet zullen uitzien
naar de komst van een dMessias
die reeds is gekomen.
28 En voorts, Ik gebied u dat u
zowel aoverluid als in uw hart zult
22 a LV 78:17–18.
		b Hebr. 5:11–14;
LV 50:40.
23 a Mro. 7:3–4.
		b GS Zachtmoedig,
zachtmoedigheid.
		c GS Vrede.
24 a GS Jezus Christus.
25 a Ex. 20:17;
1 Kor. 7:2–4.
GS Echtbreuk.
		b GS Begeerte, begeren,
begerig.
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bidden; ja, zowel voor de wereld
als in het verborgen, zowel in het
openbaar als in afzondering.
29 En u zult a blijde tijdingen verkondigen, ja, maak ze
bekend op de bergen, en op
iedere hoge plaats, en onder
ieder volk dat u wordt toegestaan
te zien.
30 En u zult dat doen in alle ootmoed, avertrouwend op Mij, niet
smadend de smaders.
31 En over aleerstukken zult u
niet spreken, maar u zult bekering
en bgeloof in de Heiland verkondigen, en cvergeving van zonden
door de ddoop, en door evuur, ja,
de fHeilige Geest.
32 Zie, dit is een groot agebod,
en het laatste, dat Ik u betreffende
deze aangelegenheid geef; want
dit zal genoeg zijn voor uw dagelijkse wandel, ja, tot het eind van
uw leven.
33 En ellende zal u ten deel vallen indien u deze araadgevingen
geringschat, ja, de vernietiging
van uzelf en van uw bezit.
34 aGeef een gedeelte van uw
bezit weg, ja, een gedeelte van uw
land, en alles behalve de levensbehoeften van uw gezin.
35 Betaal de aschuld die u bent
b

26 a GS Waarheid.
27 a GS Andere volken.
		b GS Joden.
		c Omni 1:14–19;
Mos. 25:2–4;
Hel. 8:21;
3 Ne. 2:12–16.
		d GS Messias.
28 a LV 20:47, 51; 23:6.
		b 1 Tim. 2:8.
GS Gebed.
29 a GS Zendingswerk.
30 a GS Vertrouwen.

31 a 2 Tim. 2:23–24.
		b GS Geloof, geloven.
		c GS Vergeving van
zonden.
		d GS Doop, dopen.
		e Matt. 3:11.
		f GS Gave van de
Heilige Geest.
32 a LV 58:26–29.
33 a GS Geboden van God.
34 a Hand. 4:34–35.
35 a GS Schuld.
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aangegaan bij de drukker. Bevrijd
u van cknechtschap.
36 aVerlaat uw huis en haard,
behalve wanneer u uw gezin wilt
zien;
37 en aspreek vrijelijk tot allen;
ja, predik, spoor aan, verkondig
de bwaarheid, ja, met luide stem,
met vreugdeklanken, roepende:
Hosanna, hosanna, gezegend de
naam van de Here God!
38 a Bid altijd, en Ik zal mijn
Geest op u buitstorten, en groot
b

zal uw zegen zijn — ja, groter
dan wanneer u aardse schatten
zou verkrijgen en alle bijhorende
vergankelijkheid.
39 Zie, kunt u dit lezen zonder
u te verheugen en uw hart van
blijdschap te verheffen?
40 Of kunt u blijven rondlopen
als een blinde leidsman?
41 Of kunt u a ootmoedig en
zachtmoedig zijn, en u wijs gedragen voor mijn aangezicht? Ja,
b
kom tot Mij, uw Heiland. Amen.

AFDELING 20
Openbaring betreffende de organisatie en het bestuur van de kerk, gegeven bij monde van de profeet Joseph Smith in of bij Fayette (New York).
Gedeelten van deze openbaring zijn mogelijk reeds in de zomer van 1829
gegeven. De volledige openbaring, die in die tijd onder de naam Artikelen en Verbonden bekendstond, is waarschijnlijk kort na 6 april 1830 (de
dag waarop de kerk is opgericht) opgeschreven. De profeet schreef toen:
‘Wij verkregen het volgende van Hem [Jezus Christus], door de geest van
profetie en openbaring; dit verschafte ons niet alleen veel kennis, maar
liet ons ook de exacte dag weten waarop wij, volgens zijn wil en gebod,
ertoe moesten overgaan zijn kerk opnieuw hier op aarde te organiseren’.
1–16: het Boek van Mormon bewijst
de goddelijke aard van het werk der
laatste dagen; 17–28: de leerstellingen omtrent de schepping, de val, de
verzoening en de doop bevestigd; 29–
37: wetten uiteengezet waaraan de
bekering, de rechtvaardiging, de heiliging en de doop onderworpen zijn;
38–67: plichten van ouderlingen,
35 b

		c
36 a
37 a
		b

te betalen voor het
publiceren van de
eerste uitgave van het
Boek van Mormon.
Spr. 22:7.
Matt. 19:29.
LV 58:47; 68:8; 71:7.
LV 75:4.
I.E.

priesters, leraren en diakenen samengevat; 68–74: plichten van leden,
zegenen van kinderen en de wijze van
dopen geopenbaard; 75–84: avondmaalsgebeden en regels voor het lidmaatschap in de kerk gegeven.
De aopkomst van de bkerk van
Christus in deze laatste dagen, en

38 a Luk. 18:1; 2 Ne. 32:9;
LV 10:5.
		b Spr. 1:23;
Hand. 2:17.
41 a GS Nederig, nederigheid, vernederen, verootmoedigen (zich).
		b Matt. 11:28–30.

20 1 a GJS 1:2.

		b 3 Ne. 27:1–8.
GS Kerk van Jezus
Christus van de
Heiligen der Laatste
Dagen, De;
Kerk, naam van de.

Leer en Verbonden 20:2–14

wel achttienhonderddertig jaar na
de komst van onze Heer en Heiland Jezus Christus in het vlees, op
de juiste wijze cgeorganiseerd en
gesticht overeenkomstig de wetten
van ons land, door de wil en geboden van God, in de vierde maand
en op de zesde dag van de maand
die april wordt genoemd —
2 welke geboden zijn gegeven
aan Joseph Smith jr., die door God
is ageroepen en tot bapostel van
Jezus Christus is geordend om de
eerste couderling van deze kerk
te zijn;
3 en aan Oliver Cowdery, die
eveneens door God is geroepen, een
apostel van Jezus Christus, om de
tweede ouderling van deze kerk te
zijn, en onder zijn hand geordend;
4 en dit volgens de genade van
onze Heer en Heiland Jezus Christus; Hem zij alle heerlijkheid, nu
en voor eeuwig. Amen.
5 Nadat het waarlijk was geopenbaard aan deze eerste ouderling
dat hij vergeving van zijn zonden had ontvangen, raakte hij
opnieuw averstrikt in de ijdelheden van de wereld;
6 maar nadat hij zich had bekeerd
en oprecht verootmoedigd, door
geloof, onderrichtte God hem bij
monde van een heilige a engel,
wiens bgelaat als de bliksem was
1 c LV 21:3.
2 a GS Gezag;
Roepen, roeping, door
God geroepen.
		b GS Apostel.
		c GS Ouderling.
5 a GJS 1:28–29.
6 a GJS 1:30–35.
GS Engelen.
		b Matt. 28:2–3.
8 a GS Urim en Tummim.
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en wiens kleren rein en wit waren
boven alle andere witheid;
7 en gaf hem geboden die hem
inspireerden;
8 en gaf hem macht van omhoog,
door de amiddelen die van tevoren waren bereid, om het Boek
van Mormon te vertalen;
9 dat een kroniek bevat van een
gevallen volk, en de avolheid van
het bevangelie van Jezus Christus
voor de andere volken en ook
voor de Joden;
10 dat door inspiratie is gegeven,
en door de bediening van engelen
aan aanderen wordt bevestigd en
door hen aan de wereld wordt
b
verkondigd —
11 de wereld bewijzende dat
de heilige Schriften awaar zijn,
en dat God inderdaad mensen
b
inspireert en hen tot zijn cheilige
werk roept, zowel in deze tijd en
in dit geslacht als in de geslachten vanouds;
12 waardoor Hij aantoont dat
Hij a dezelfde God is, gisteren,
heden en voor eeuwig. Amen.
13 Daarom zal de wereld, met
zulke grote getuigen, door hen
worden geoordeeld, ja, zovelen
als er hierna tot de kennis van dit
werk komen.
14 En zij die het in geloof ontvangen en agerechtigheid bewerken,

9 a GJS 1:34.
		b GS Evangelie.
10 a Mro. 7:29–32; LV 5:11.
		b Zie ‘Het getuigenis
van drie getuigen’
en ‘Het getuigenis
van acht getuigen’
vooraan in het Boek
van Mormon.
11 a GS Schriften,
Schriftuur — Waarde

van de Schriften.
GS Inspiratie,
inspireren.
		c GS Heilig.
12 a Hebr. 13:8;
1 Ne. 10:18–19;
Mrm. 9:9–10;
LV 35:1; 38:1–4.
14 a GS Rechtvaardig,
rechtvaardigen,
rechtvaardigheid.
		b

Leer en Verbonden 20:15–26
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zullen een b kroon van eeuwig
leven ontvangen;
15 maar zij die hun hart in aongeloof verstokken en het verwerpen,
tot hun eigen veroordeling zal het
zich keren —
16 want de Here God heeft het
gesproken; en wij, de ouderlingen van de kerk, hebben de woorden van de luisterrijke Majesteit
in den hoge gehoord, en geven er
getuigenis van; Hem zij de heerlijkheid voor eeuwig en altijd.
Amen.
17 Dankzij deze dingen a weten
wij dat er een bGod in de hemel
is, die oneindig en eeuwig is,
van eeuwigheid tot eeuwigheid
dezelfde onveranderlijke God,
de Maker van de hemel en de
aarde, en van alle dingen die
daarin zijn;
18 en dat Hij de mens heeft
a
geschapen, man en vrouw; naar
zijn eigen b beeld en naar zijn
eigen gelijkenis heeft Hij hen
geschapen;
19 en hun geboden heeft gegeven dat zij Hem, de enige levende
en waarachtige God, moeten aliefhebben en bdienen, en dat Hij het
enige wezen is dat zij moeten
c
aanbidden.
14 b
15 a
17 a
		b
18 a
		b
19 a

Eeuwig leven;
Verhoging.
GS Ongeloof.
LV 76:22–23.
Joz. 2:11.
GS God, Godheid.
GS Scheppen,
schepping.
Gen. 1:26–27;
Mos. 7:27;
Ether 3:14–17.
Deut. 11:1;
Matt. 22:37;
GS

		b
		c
20 a
		b
		c
21 a
22 a
23 a

20 Maar door de overtreding van
deze heilige wetten is de mens
a
zinnelijk en bduivels geworden,
en is de cgevallen mens geworden.
21 Daarom heeft de almachtige
God zijn aeniggeboren Zoon gegeven, gelijk geschreven staat in die
Schriften die over Hem gegeven
zijn.
22 Hij onderging averzoekingen,
maar sloeg er geen acht op.
23 Hij werd agekruisigd, stierf,
en bherrees op de derde dag;
24 en avoer op naar de hemel om
zich te zetten aan de rechterhand
van de bVader, om met almacht
te regeren volgens de wil van de
Vader;
25 opdat zovelen als er zouden
a
geloven en zich laten dopen in
zijn heilige naam, en in geloof
b
volharden tot het einde, zouden
worden behouden —
26 niet alleen zij die geloofden
nadat Hij in het amidden des tijds
was gekomen, in het vlees, maar
allen vanaf het begin, ja, zovelen
als er zijn geweest vóórdat Hij
kwam, die geloofden in de woorden van de bheilige profeten, die
spraken zoals het hun werd ingegeven door de cgave van de Heilige Geest, die waarlijk van Hem

Mro. 10:32;
LV 59:5–6.
Deut. 6:13–15.
GS Dienstbetoon.
GS Aanbidden,
aanbidding.
GS Zinnelijk,
zinnelijkheid.
GS Duivel.
GS Natuurlijke mens.
GS Eniggeborene.
Matt. 4:1–11; 27:40.
GS Kruisiging.

		b
24 a
		b
25 a
		b
26 a
		b
		c

Opstanding.
Hemelvaart.
GS God, Godheid —
God de Vader;
Vader in de hemel.
LV 35:2; 38:4; 45:5, 8;
68:9; 76:51–53.
GS Volharden.
LV 39:1–3.
Jakob 4:4; 7:11;
Mos. 13:33.
Moz. 5:58.
GS Heilige Geest.
GS
GS
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getuigden in alle dingen, zouden
het eeuwige leven hebben,
27 evenals zij die nadien zouden komen, die zouden geloven
in de agaven en roepingen van
God door de Heilige Geest, die
b
getuigt van de Vader en van de
Zoon;
28 welke Vader, Zoon en Heilige
Geest aéén God zijn, onbeperkt en
eeuwig, zonder eind. Amen.
29 En wij weten dat alle mensen zich moeten abekeren en moeten geloven in de naam van Jezus
Christus, en de Vader in zijn naam
aanbidden, en in bgeloof in zijn
naam volharden tot het einde,
anders kunnen zij niet cbehouden worden in het koninkrijk van
God.
30 En wij weten dat arechtvaardiging door de bgenade van onze
Heer en Heiland Jezus Christus
juist en waar is;
31 en wij weten ook dat aheiliging door de genade van onze
Heer en Heiland Jezus Christus
juist en waar is, voor allen die
God met al hun macht, verstand
en kracht bliefhebben en dienen.
32 Maar er is een mogelijkheid
dat de mens abuiten de genade
komt te staan en zich afkeert van
de levende God;
d

26 d

27 a
		b
28 a
29 a
		b

Jezus Christus —
Profetieën over de
geboorte en dood van
Jezus Christus.
LV 18:32.
LV 42:17.
Joh. 17:20–22;
3 Ne. 11:27, 36.
GS God, Godheid.
GS Bekeren (zich),
bekering.
GS Geloof, geloven.
GS

		c
30 a
		b
31 a
		b
32 a
33 a
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33 daarom, laten de kerkleden
altijd opletten en bidden, opdat
zij niet in averzoeking vallen;
34 ja, en laten zelfs zij die geheiligd zijn, ook opletten.
35 En wij weten dat deze dingen
waar zijn en overeenkomstig de
openbaringen van Johannes, en
dat zij noch atoevoegen aan, noch
afnemen van de profetie van zijn
boek, de heilige bSchriften, of de
openbaringen van God die hierna
zullen komen door de gave en
macht van de Heilige Geest, de
c
stem van God, of de bediening
van engelen.
36 En de Here God heeft het
gesproken; en ere, macht en heerlijkheid zij zijn heilige naam, nu
en voor eeuwig. Amen.
37 En voorts, bij wijze van gebod
aan de kerk aangaande de manier
van dopen — Allen die zich voor
het aangezicht van God verootmoedigen, en verlangen zich te
laten adopen, en naar voren treden met een bgebroken hart en een
verslagen geest, en aan de kerk
laten blijken dat zij zich waarlijk van al hun zonden hebben
bekeerd, en gewillig zijn de cnaam
van Jezus Christus op zich te
nemen, met het dvaste voornemen
Hem tot het einde te dienen, en

Heil;
Verlossingsplan.
GS Rechtvaardigen,
rechtvaardiging.
GS Genade.
GS Heiliging.
Deut. 6:5;
Mro. 10:32.
GS Afval;
Opstand.
GS Verzoeken,
verzoeking.
GS

35 a Openb. 22:18–19.
		b GS Schriften,
Schriftuur.
		c LV 18:33–36.
37 a GS Doop, dopen.
		b GS Gebroken hart.
		c Mos. 5:7–9; 18:8–10.
GS Jezus Christus —
De naam van Jezus
Christus op ons
nemen.
		d GS Volharden.
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waarlijk door hun ewerken tonen
dat zij van de Geest van Christus hebben ontvangen ter fvergeving van hun zonden, zullen
door de doop in zijn kerk worden
ontvangen.
38 De plicht van de ouderlingen,
priesters, leraren, diakenen en leden
van de kerk van Christus — Een
a
apostel is ouderling, en het is zijn
roeping om te bdopen;
39 en om andere ouderlingen,
priesters, leraren en diakenen te
a
ordenen;
40 en om brood en wijn — de zinnebeelden van het vlees en bloed
van Christus — te abedienen;
41 en om hen die door de doop
tot de kerk zijn toegetreden, te
a
bevestigen door b handoplegging voor de doop met vuur en
de cHeilige Geest, overeenkomstig de Schriften;
42 en om te onderwijzen, uit te
leggen, aan te sporen, te dopen en
over de kerk te waken;
43 en om de kerk te bevestigen
door handoplegging en het verlenen van de Heilige Geest;
44 en om de leiding te nemen
van alle bijeenkomsten.
45 De ouderlingen moeten de
bijeenkomsten aleiden zoals zij
worden geleid door de Heilige
37 e Jak. 2:18.
GS Werken.
		f GS Vergeving van
zonden.
38 a GS Apostel.
		b 3 Ne. 11:21–22.
39 a Mro. 3;
LV 107:58.
40 a GS Avondmaal van de
Heer.

Geest, overeenkomstig de geboden en openbaringen van God.
46 De plicht van de apriester is
om te prediken, te bonderwijzen,
uit te leggen, aan te sporen en te
dopen, en om het avondmaal te
bedienen,
47 en om elk lid thuis te bezoeken, en hen aan te sporen om
a
overluid en in het verborgen te
b
bidden, en alle chuiselijke plichten na te komen.
48 En hij mag ook anderen aordenen tot priester, leraar of diaken.
49 En hij moet in bijeenkomsten de leiding nemen als er geen
ouderling aanwezig is;
50 maar als er wél een ouderling aanwezig is, moet hij alleen
prediken, onderwijzen, uitleggen,
aansporen en dopen,
51 en elk lid thuis bezoeken,
en hen aansporen om overluid
en in het verborgen te bidden,
en alle huiselijke plichten na te
komen.
52 In al deze plichten moet de
priester de ouderling a bijstaan
indien de omstandigheden dat
vereisen.
53 De plicht van de aleraar is
om altijd over de kerk te bwaken,
en bij hen te zijn en hen te
versterken;

41 a LV 33:11, 14–15;
55:3.
		b GS Handoplegging.
		c GS Gave van de
Heilige Geest.
45 a Mro. 6:9;
LV 46:2.
46 a LV 84:111; 107:61.
GS Priester, Aäronisch
priesterschap.

		b GS Leraar, leren.
47 a 1 Tim. 2:8.
		b LV 19:28.
		c GS Gezin.
48 a GS Ordenen, ordening.
52 a LV 107:14.
53 a GS Leraar, Aäronisch
priesterschap.
		b GS Waken, wachters.
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54 en erop toe te zien dat er
geen ongerechtigheid in de kerk
is, noch ahardheid onder elkaar,
noch liegen, laster of bkwaadsprekerij;
55 en erop toe te zien dat de kerk
dikwijls tezamen komt, en er ook
op toe te zien dat alle leden hun
plicht nakomen.
56 En hij moet in bijeenkomsten de leiding nemen bij afwezigheid van de ouderling of
priester —
57 en moet altijd, in al zijn plichten in de kerk, worden bijgestaan
door de a diakenen, indien de
omstandigheden dat vereisen.
58 Maar leraren noch diakenen
hebben gezag om te dopen, het
avondmaal te bedienen of de handen op te leggen;
59 zij moeten echter waarschuwen, uitleggen, aansporen en
onderwijzen, en allen uitnodigen
om tot Christus te komen.
60 Iedere aouderling, priester,
leraar of diaken moet worden
geordend volgens de gaven en
b
roepingen van God aan hem;
en hij moet worden geordend
door de macht van de Heilige
Geest, die in degene is die hem
ordent.
61 De verschillende ouderlingen die deze kerk van Christus
vormen, moeten eens in de drie
maanden in conferentie bijeenkomen, of van tijd tot tijd zoals de
54 a 1 Thess. 5:11–13.
		b GS Kwaadsprekerij.
57 a GS Diaken.
60 a GS Ouderling.
		b GS Roepen, roeping,
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genoemde conferenties opdragen
of vaststellen;
62 en de genoemde conferenties
moeten alle kerkelijke aangelegenheden die op dat moment aan
de orde zijn, afhandelen.
63 De ouderlingen moeten hun
volmacht van andere ouderlingen
ontvangen, door de astem van de
kerkgemeente waartoe zij behoren, of van de conferenties.
64 Iedere priester, leraar of diaken die door een priester wordt
geordend, kan bij die gelegenheid een certificaat van hem
ontvangen, welk a certificaat,
wanneer het aan een ouderling
wordt voorgelegd, hem recht
geeft op een volmacht die hem
machtigt om de plichten van
zijn roeping te vervullen; of
hij kan die ontvangen van een
conferentie.
65 Niemand mag tot enig ambt
in deze kerk worden a geordend, waar een naar behoren
georganiseerde kerkgemeente
bestaat, zonder de bstem van die
kerkgemeente;
66 maar de presiderende ouderlingen, reizende bisschoppen,
hogeraadsleden, hogepriesters en ouderlingen hebben wél
het recht om te ordenen waar
geen kerkgemeente is die kan
stemmen.
67 Iedere president van de hoge
priesterschap (of presiderende

door God geroepen.
GS Algemene
instemming.
64 a LV 20:84;
52:41.
63 a

65 a GS Ordenen, ordening.
		b LV 26:2.
GS Algemene
instemming.
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ouderling), abisschop, lid van de
hoge raad en bhogepriester moet
worden geordend in opdracht
van een choge raad of algemene
conferentie.
68 De aplicht van de leden nadat
zij door de doop zijn opgenomen —
De ouderlingen of priesters moeten voldoende tijd hebben om
alle dingen betreffende de kerk
van Christus duidelijk aan hen
b
uit te leggen voordat zij van het
c
avondmaal nemen en bevestigd worden door d handoplegging door de ouderlingen,
zodat alle dingen ordelijk zullen
plaatsvinden.
69 En de leden zullen aan de
kerk, en ook aan de ouderlingen,
door een godvruchtige wandel en
omgang tonen dat zij het waardig
zijn, zodat er awerken en geloof
zullen zijn die stroken met de heilige Schriften — wandelend in
b
heiligheid voor het aangezicht
van de Heer.
70 Ieder lid van de kerk van
Christus met kinderen moet hen
ten overstaan van de kerk bij de
ouderlingen brengen, die hun
handen op hen moeten leggen in
de naam van Jezus Christus en
hen in zijn naam azegenen.
71 Niemand kan in de kerk
67 a
		b
		c
68 a
		b
		c
		d
69 a
		b
70 a

Bisschop.
Hogepriester.
Hoge raad.
Plicht.
Begrijpen, begrip.
Avondmaal van de
Heer.
GS Handoplegging.
Jak. 2:14–17.
GS Heiligheid.
GS Zegen, zegenen,
GS
GS
GS
GS
GS
GS

van Christus worden opgenomen, tenzij hij de ajaren van verantwoordelijkheid jegens God
heeft bereikt en in staat is zich te
b
bekeren.
72 De adoop moet als volgt worden bediend aan allen die zich
bekeren —
73 de persoon die door God
is geroepen en gezag van Jezus
Christus heeft om te dopen, daalt
af in het water met de persoon die
zichzelf voor de doop heeft aangemeld, en zegt, hem of haar bij
de naam noemend: Door Jezus
Christus gemachtigd doop ik u
in de naam van de Vader, en van
de Zoon, en van de Heilige Geest.
Amen.
74 Dan zal hij hem of haar in het
water aonderdompelen, en dan
weer uit het water komen.
75 Het is raadzaam dat de kerk
dikwijls tezamen komt om te
a
nemen van het brood en de wijn
ter b gedachtenis van de Here
Jezus;
76 en de ouderling of priester
moet het bedienen; en op deze
a
wijze moet hij het bedienen: hij
knielt met de kerk neer en roept
de Vader in plechtig gebed aan,
en zegt:
77 O God, eeuwige Vader, wij

zegening — Zegenen
van kinderen.
71 a LV 18:42; 29:47;
68:25–27.
GS Doop, dopen —
Vereisten voor de
doop;
Verantwoordelijk,
verantwoordelijkheid,
verantwoorden,
verantwoording.

		b
72 a
74 a
75 a
		b
76 a

Bekeren (zich),
bekering.
3 Ne. 11:22–28.
GS Doop, dopen —
Doop door
onderdompeling.
Hand. 20:7.
GS Avondmaal van de
Heer.
Mro. 4.
GS

Leer en Verbonden 20:78–84

vragen U in de naam van uw Zoon,
Jezus Christus, dit abrood te zegenen en te heiligen voor de zielen
van allen die ervan nemen, opdat
zij het mogen eten ter gedachtenis
van het lichaam van uw Zoon, en
U, o God, eeuwige Vader, bbetuigen dat zij gewillig zijn de naam
van uw Zoon cop zich te nemen
en Hem altijd indachtig te zijn,
en zijn geboden te donderhouden
die Hij hun heeft gegeven, opdat
zij zijn eGeest altijd bij zich mogen
hebben. Amen.
78 De awijze van de bediening
van de wijn: hij neemt ook de
b
beker en zegt:
79 O God, eeuwige Vader, wij
vragen U in de naam van uw
Zoon, Jezus Christus, deze awijn
te zegenen en te heiligen voor de
zielen van allen die ervan drinken, opdat zij het mogen doen
ter gedachtenis van het bloed van
uw Zoon dat voor hen is vergoten, opdat zij U, o God, eeuwige
Vader, mogen betuigen dat zij
Hem altijd indachtig zijn, opdat
zij zijn Geest bij zich mogen hebben. Amen.
80 Met elk lid van de kerk van
Christus dat zondigt, of op een
overtreding wordt betrapt, zal
worden gehandeld zoals de
Schriften het voorschrijven.
81 Het zal de plicht zijn van de
verschillende kerkgemeenten die
77 a Luk. 22:19.
		b Mos. 18:8–10;
LV 20:37.
		c Mos. 5:8–12.
		d GS Gehoorzaam,
gehoorzaamheid,

		e
78 a
		b
79 a
82 a
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samen de kerk van Christus vormen, één of meer van hun leraren
naar de verschillende conferenties
te sturen die door de ouderlingen
van de kerk worden gehouden,
82 met een lijst van de anamen
van de verschillende leden die
zich sinds de voorgaande conferentie bij de kerk hebben aangesloten; of zij geven die mee aan
een priester, opdat er door een
van de ouderlingen, die van tijd
tot tijd door de andere ouderlingen wordt aangewezen, een
nauwkeurige lijst van alle namen
van de gehele kerk in een boek
wordt bijgehouden;
83 en ook indien er uit de kerk
zijn agestoten, zodat hun naam uit
het algemene naamregister van de
kerk wordt gewist.
84 Alle leden die verhuizen uit
de kerkgemeente waar zij woonachtig zijn, kunnen — indien
zij naar een kerkgemeente gaan
waar zij onbekend zijn — een
brief meenemen waarin wordt
verklaard dat zij een goed lid
zijn en van onbesproken gedrag;
deze verklaring mag ondertekend worden door iedere ouderling of priester indien het lid dat
de brief ontvangt de ouderling
of priester persoonlijk kent, of zij
mag worden ondertekend door
de leraren of diakenen van de
kerkgemeente.

gehoorzamen.
Joh. 14:16.
Mro. 5.
Luk. 22:20.
LV 27:2–4.
Mro. 6:4.

83 a Ex. 32:33;
Alma 5:57;
Mro. 6:7.
GS Excommunicatie.
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AFDELING 21
Openbaring gegeven aan de profeet Joseph Smith op 6 april 1830 te
Fayette (New York). Deze openbaring is bij de organisatie van de kerk
op de genoemde datum bij Peter Whitmer sr. thuis gegeven. Zes mannen, die tevoren waren gedoopt, namen daaraan deel. Met eenstemmigheid gaven deze personen hun verlangen en vastbeslotenheid te
kennen om zich te organiseren, overeenkomstig het gebod van God.
(Zie afdeling 20.) Zij namen eveneens bij stemming aan om Joseph
Smith jr. en Oliver Cowdery als presiderende functionarissen van de
kerk te aanvaarden en te steunen. Door handoplegging ordende Joseph
vervolgens Oliver tot ouderling van de kerk, en Oliver ordende Joseph
op dezelfde wijze. Na de bediening van het avondmaal, legden Joseph
en Oliver alle deelnemers afzonderlijk de handen op om de Heilige
Geest te verlenen en om ieder van hen te bevestigen als lid van de kerk.
1–3: Joseph Smith geroepen om ziener, vertaler, profeet, apostel en
ouderling te zijn; 4–8: zijn woord zal
de zaak van Zion leiden; 9–12: de heiligen zullen zijn woorden, wanneer
hij door de Trooster spreekt, geloven.
Zie, er zal onder u een averslag
worden bijgehouden; en daarin
zult u bziener worden genoemd,
vertaler, profeet, c apostel van
Jezus Christus en ouderling van
de kerk door de wil van God de
Vader en de genade van uw Here
Jezus Christus,
2 ageïnspireerd door de Heilige
Geest om het fundament daarvan
te leggen en haar op te bouwen tot
het allerheiligst geloof.
3 Welke akerk is bgeorganiseerd
en gesticht in het jaar van uw
21 1 a LV 47:1; 69:3–8; 85:1.
Ziener.
Apostel.
Inspiratie,
inspireren.
3 a GS Kerk van Jezus
Christus van de

		b
		c
2a

GS
GS
GS

Heer achttienhonderddertig, in
de vierde maand, en op de zesde
dag van de maand die april heet.
4 Welnu, u, namelijk de kerk,
zult acht slaan op al zijn awoorden
en geboden die hij u zal geven
wanneer hij ze ontvangt, wandelend in alle bheiligheid voor mijn
aangezicht;
5 want zijn awoord zult u aanvaarden, alsof uit mijn eigen
mond, in alle geduld en geloof.
6 Want door die dingen te doen,
zullen de apoorten van de hel u
niet overweldigen; ja, en de Here
God zal de bmachten van duisternis voor u uit verjagen, en de
hemelen doen cschudden voor uw
welzijn en de dheerlijkheid van
zijn naam.
7 Want aldus zegt de Here God:

			 Heiligen der Laatste
Dagen, De.
		b LV 20:1.
4 a GS Schriften,
Schriftuur.
		b GS Heiligheid.
5 a LV 1:38.

Profeet;
Steunen van
kerkleiders.
Matt. 16:18; LV 10:69.
Kol. 1:12–13.
LV 35:24.
GS Heerlijkheid.
GS

6a
		b
		c
		d
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Hem heb Ik ertoe geïnspireerd
de zaak van aZion in grote macht
ten goede voort te stuwen, en zijn
ijver ken Ik, en zijn gebeden heb
Ik gehoord.
8 Ja, zijn geween om Zion heb
Ik gezien, en Ik zal maken dat hij
niet langer om haar treurt; want
zijn dagen van verblijding over de
a
vergeving van zijn zonden en de
blijken van mijn zegeningen op
zijn werken, zijn gekomen.
9 Want zie, Ik zal allen die in
mijn awijngaard arbeiden met een
machtige zegen bzegenen, en zij
zullen geloven in zijn woorden,
die Ik hem geef door de cTrooster, die dopenbaart dat Jezus door
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zondige mensen is gekruisigd
voor de zonden van de gwereld,
ja, tot vergeving van zonden voor
het hverslagen hart.
10 Daarom acht Ik het noodzakelijk dat hij wordt ageordend door
u, Oliver Cowdery, mijn apostel;
11 want dit is een verordening
voor u, dat u ouderling bent onder
zijn hand, daar hij voor u de aeerste is, opdat u ouderling zult zijn
voor deze kerk van Christus, die
mijn naam draagt —
12 en de eerste prediker van
deze kerk tot de kerk, en tot de
wereld, ja, tot de andere volken;
ja, en aldus zegt de Here God: Zie,
zie, eveneens tot de aJoden. Amen.
e

f

AFDELING 22
Openbaring gegeven bij monde van de profeet Joseph Smith op
16 april 1830 te Manchester (New York). Deze openbaring werd de
kerk gegeven omdat sommigen die reeds eerder waren gedoopt, zich
bij de kerk wilden aansluiten zonder herdoop.
1: de doop is een nieuw en eeuwigdurend verbond; 2–4: de gezaghebbende
doop is vereist.
Zie, Ik zeg u dat Ik hiermee alle
oude verbonden heb laten wegdoen; en dit is een bnieuw en eeuwigdurend verbond, namelijk
a

7 a GS Zion.
8 a LV 20:5–6.
9 a GS Wijngaard van de
Heer.
		b 1 Ne. 13:37;
Jakob 5:70–76.
		c GS Trooster.
		d GS Getuigen.
		e GS Zonde.
		f GS Kruisiging.

datgene wat vanaf het begin heeft
bestaan.
2 Daarom, al werd iemand honderdmaal gedoopt, het baat hem
niets, want u kunt door de awet
van Mozes niet ingaan door de
nauwe poort, noch door uw bdode
werken.

		g 1 Joh. 2:2.
GS Wereld — Zij die
de geboden niet
onderhouden.
		h GS Gebroken hart.
10 a GS Ordenen,
ordening.
11 a LV 20:2.
12 a 1 Ne. 13:42;
LV 19:27; 90:8–9.

22 1 a Hebr. 8:13;

3 Ne. 12:46–47.
		b LV 66:2.
GS Nieuw en
eeuwigdurend
verbond;
Verbond.
2 a Gal. 2:16.
GS Wet van Mozes.
		b Mro. 8:23–26.
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3 Want het is wegens uw dode
werken dat Ik dit laatste verbond
en deze kerk voor Mij heb laten
opbouwen, zoals in de dagen van
weleer.

4 Welnu, gaat in door de apoort,
zoals Ik heb geboden, en btracht
niet uw God raad te geven.
Amen.

AFDELING 23
Een reeks van vijf openbaringen gegeven bij monde van de profeet
Joseph Smith in april 1830 te Manchester (New York) aan Oliver
Cowdery, Hyrum Smith, Samuel H. Smith, Joseph Smith sr. en Joseph
Knight sr. Als gevolg van het vurige verlangen van de vijf genoemde
personen om hun respectievelijke plichten te kennen, deed de profeet
navraag bij de Heer en ontving een openbaring voor ieder van hen.
1–7: deze discipelen van het eerste
uur worden geroepen om te prediken,
aan te sporen en de kerk te versterken.
Zie, Ik spreek enige woorden tot
u, Oliver. Zie, u bent gezegend en
staat onder geen enkele veroordeling. Maar hoed u voor ahoogmoed, opdat u niet in bverzoeking
komt.
2 Maak uw roeping bekend aan
de kerk en ook aan de wereld, en
uw hart zal worden geopend om
van nu af aan en voor eeuwig de
waarheid te prediken. Amen.
3 Zie, Ik spreek enige woorden
tot u, Hyrum, want ook u staat
onder geen enkele veroordeling,
en uw hart is geopend en uw
tong losgemaakt; en uw roeping
is om aan te sporen, en om de
kerk voortdurend te aversterken.
4 a Matt. 7:13–14;
Luk. 13:24;
2 Ne. 9:41; 31:9, 17–18;
3 Ne. 14:13–14.
GS Doop, dopen.

Daarom hebt u een eeuwige plicht
jegens de kerk, en wel wegens uw
familie. Amen.
4 Zie, Ik spreek enige woorden
tot u, aSamuel; want ook u staat
onder geen enkele veroordeling,
en uw roeping is om aan te sporen
en om de kerk te versterken; en u
bent vooralsnog niet geroepen om
tot de wereld te prediken. Amen.
5 Zie, Ik spreek enige woorden
tot u, Joseph; want ook u staat
onder geen enkele veroordeling,
en uw roeping is ook om aan te
sporen en de kerk te versterken;
en dat is uw plicht van nu af aan
en voor eeuwig. Amen.
6 Zie, Ik maak u, Joseph Knight,
met deze woorden bekend dat u
uw akruis moet opnemen, waarbij
u boverluid in de wereld evenals
in het verborgen moet cbidden, en

		b Jakob 4:10.
23 1 a GS Hoogmoed.
		b GS Verzoeken,
verzoeking.
3 a LV 81:4–5; 108:7.

4 a GJS 1:4.
6 a Matt. 10:38;
3 Ne. 12:30.
		b GS Gebed.
		c LV 20:47, 51.

Leer en Verbonden 23:7–24:7

in uw familie en onder uw vrienden en op alle plaatsen.
7 En zie, het is uw plicht u aaan
te sluiten bij de ware kerk, en uw
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stem voortdurend tot aansporing
te verheffen, opdat u het loon
van de arbeider zult ontvangen.
Amen.

AFDELING 24
Openbaring gegeven aan de profeet Joseph Smith en Oliver Cowdery
in juli 1830 te Harmony (Pennsylvania). Alhoewel er nog geen vier
maanden waren verstreken sinds de kerk was georganiseerd, was de
vervolging hevig geworden en moesten de leiders veiligheidshalve
in gedeeltelijke afzondering leven. De volgende drie openbaringen
werden in deze periode gegeven om hen te sterken, aan te moedigen
en te onderrichten.
1–9: Joseph Smith geroepen om te
vertalen, te prediken en de Schriften
uit te leggen; 10–12: Oliver Cowdery
geroepen om het evangelie te prediken; 13–19: de wet aangaande wonderen, vervloekingen, het stof van de
voeten schudden en het reizen zonder
beurs of reiszak geopenbaard.
Zie, u was geroepen en gekozen om het Boek van Mormon te
schrijven, en tot mijn bediening;
en Ik heb u uit uw bezoekingen
opgeheven en u raad gegeven,
zodat u bevrijd bent van al uw
vijanden, en bevrijd bent van
de machten van Satan en van de
duisternis!
2 Niettemin bent u niet te verontschuldigen voor uw a overtredingen; niettemin, ga heen en
zondig niet meer.
3 aMaak uw ambt groot; en ga,
7a

Doop, dopen —
Onontbeerlijk.
24 2 a LV 1:31–32.
3 a Jakob 1:19;
2:2.
GS

nadat u uw akkers hebt ingezaaid
en ze hebt veiliggesteld, met
spoed naar de kerkgemeenten in
b
Colesville, Fayette en Manchester, en zij zullen u conderhouden;
en Ik zal hen zegenen, zowel geestelijk als stoffelijk;
4 maar als zij u niet aanvaarden,
zal Ik een vervloeking onder hen
zenden in plaats van een zegen.
5 En u zult doorgaan God aan te
roepen in mijn naam en de dingen
te schrijven die u door de aTrooster zullen worden gegeven, en
alle Schriften uit te leggen aan de
kerk.
6 En het zal u op het moment
zelf worden gegeven wat u zult
a
spreken en schrijven, en zij zullen ernaar luisteren, anders zal Ik
een vervloeking onder hen zenden in plaats van een zegen.
7 Want u zult uw gehele

		b LV 26:1; 37:2.
		c LV 70:12.
5 a GS Trooster.
6 a Ex. 4:12;
Matt. 10:19–20;

Luk. 12:11–12;
Hel. 5:18–19;
LV 84:85;
100:5–8;
Moz. 6:32.

Leer en Verbonden 24:8–18
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dienst aan Zion wijden; en daarin
zult u kracht bezitten.
8 Wees ageduldig in bbenauwingen, want u zult er vele hebben;
maar cverdraag ze, want zie, Ik
ben met u, ja, tot aan het deinde
van uw dagen.
9 En in wereldlijke arbeid zult u
geen kracht bezitten, want dat is
niet uw roeping. Leg u toe op uw
a
roeping en u zult datgene hebben waarmee u uw ambt kunt
grootmaken en alle Schriften uitleggen, en ga door met de handoplegging en met de versterking
van de kerkgemeenten.
10 En uw broeder, Oliver, zal
doorgaan mijn naam voor de
wereld te brengen, en ook voor
de kerk. En hij moet niet veronderstellen dat hij genoeg kan zeggen over mijn zaak; en zie, Ik ben
met hem tot het einde.
11 In Mij zal hij heerlijkheid hebben, en niet uit zichzelf, hetzij in
zwakheid of in kracht, hetzij in
banden of vrij;
12 en hij zal te allen tijde en op
alle plaatsen zijn mond opendoen
en mijn evangelie averkondigen
als met de stem van een bbazuin,
bij dag en bij nacht. En Ik zal hem
kracht geven zoals er onder de
mensen niet bekend is.
a

7 a GS Dienstbetoon.
8 a GS Geduld.
		b GS Tegenspoed.
		c GS Volharden.
		d Matt. 28:20.
9 a GS Rentmeester,
rentmeesterschap.
12 a GS Prediken.
		b LV 34:6.
13 a GS Teken;

13 Verlang geen a wonderen,
tenzij Ik u bgebied, behalve de
c
uitdrijving van d duivels, de
e
genezing van zieken, en tegen
f
giftige slangen en tegen dodelijke vergiften;
14 en a die dingen zult u niet
doen, tenzij het van u wordt verlangd door hen die het wensen,
opdat de Schriften in vervulling
zullen gaan; want u zult handelen naar hetgeen geschreven staat.
15 En welke plaats u ook abinnengaat, en zij u niet ontvangen
in mijn naam, daar zult u een
vervloeking achterlaten in plaats
van een zegen, door het bstof van
uw voeten af te schudden tot een
getuigenis tegen hen en uw voeten langs de weg te reinigen.
16 En het zal geschieden dat u
allen die met geweld de hand aan
u slaan, zult gebieden te worden
geslagen in mijn naam; en zie, Ik
zal hen, in de door Mij bestemde
tijd, naar uw woorden slaan.
17 En wie ook de wet tegen u
inroepen, zullen door de wet worden vervloekt.
18 En u zult geen abeurs of reiszak meenemen, noch staf, noch
twee mantels, want de kerk zal u
in het uur zelf geven wat u nodig
hebt aan voedsel en aan kleding,

Wonder.
		b 1 Ne. 17:50.
		c Mark. 16:17.
		d GS Geest — Boze
geesten.
		e GS Genezen,
genezingen.
		f Hand. 28:3–9;
LV 84:71–72;
124:98–99.

14 a

Zalving van
zieken.
15 a Matt. 10:11–15.
		b Mark. 6:11;
Luk. 10:11;
LV 60:15; 75:19–22;
99:4–5.
18 a Matt. 10:9–10;
Luk. 10:4;
LV 84:78–79.
GS

Leer en Verbonden 24:19–25:7

en aan schoeisel en aan geld en
aan reiszak.
19 Want u bent geroepen om
mijn wijngaard te asnoeien met

52

een machtige snoeiing, ja, voor de
laatste maal; ja, en ook allen die u
hebt bgeordend, en zij zullen volgens dit model handelen. Amen.

AFDELING 25
Openbaring gegeven bij monde van de profeet Joseph Smith in juli
1830 te Harmony (Pennsylvania). (Zie het opschrift van afdeling
24.) Deze openbaring maakt de wil van de Heer bekend aan Emma
Smith, de vrouw van de profeet.
1–6: Emma Smith, een uitverkoren
vrouw, geroepen om haar echtgenoot
bij te staan en te troosten; 7–11: zij
is ook geroepen om te schrijven, de
Schriften uit te leggen en lofzangen
te selecteren; 12–14: het lied van de
rechtvaardigen is de Heer een gebed;
15–16: de beginselen van gehoorzaamheid in deze openbaring van
toepassing op allen.
Luister naar de stem van de Heer,
uw God, terwijl Ik tot u spreek,
Emma Smith, mijn dochter; want
voorwaar, Ik zeg u dat allen die
mijn evangelie aaanvaarden, zonen
en dochters in mijn bkoninkrijk zijn.
2 Een openbaring geef Ik u aangaande mijn wil; en indien u
getrouw bent en op de paden van
de adeugd voor mijn aangezicht
b
wandelt, zal Ik uw leven bewaren en zult u een cerfdeel in Zion
ontvangen.
19 a Jakob 5:61–74;
LV 39:17; 71:4.
		b GS Ordenen,
ordening.
25 1 a Joh. 1:12.
GS Zonen en
dochters van God.
		b GS Koninkrijk van

3 Zie, uw azonden zijn u vergeven, en u bent een uitverkoren
vrouw, die Ik heb bgeroepen.
4 Mor niet wegens de dingen die
u niet hebt gezien, want zij zijn
u en de wereld onthouden, wat
voor een komende tijd wijsheid
is in mijn bestel.
5 En de taak van uw roeping
zal zijn om een a troost te zijn
voor mijn dienstknecht, Joseph
Smith jr., uw echtgenoot, in zijn
benauwingen, met vertroostende woorden, in de geest van
zachtmoedigheid.
6 En u zult met hem meegaan
wanneer hij op reis gaat, en
schrijfster voor hem zijn wanneer
er niemand is om schrijver voor
hem te zijn, zodat Ik mijn dienstknecht Oliver Cowdery kan zenden waarheen Ik ook wil.
7 En u zult onder zijn hand worden ageordend om de Schriften uit

			 God of koninkrijk van
de hemel.
2 a GS Deugd,
deugdzaam,
deugdzaamheid.
		b GS Wandelen,
wandelen met God.
		c LV 52:42; 64:30; 101:18.

GS Zion.
3 a Matt. 9:2.
		b GS Roepen, roeping,
door God geroepen.
5 a GS Medelijden.
7 a OF aangesteld.
GS Aanstellen,
aanstelling.

Leer en Verbonden 25:8–26:1
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te leggen en de kerk aan te sporen, zoals het u door mijn Geest
zal worden gegeven.
8 Want hij zal u de a handen
opleggen, en u zult de Heilige
Geest ontvangen, en uw tijd zal
worden besteed aan schrijven en
aan veel leren.
9 En u behoeft niet te vrezen,
want uw echtgenoot zal u in de
kerk steunen; want zijn aroeping
is ten behoeve van hen, opdat
alle dingen hun zullen worden
b
geopenbaard, wat Ik ook wil,
naar hun geloof.
10 En voorwaar, Ik zeg u dat
u de adingen van deze bwereld
terzijde moet leggen en naar
de dingen van een betere moet
c
streven.
11 En het zal u ook worden gegeven een verzameling heilige alofzangen samen te stellen, zoals het
u zal worden ingegeven, hetgeen

Mij aangenaam is, om in mijn
kerk te hebben.
12 Want mijn ziel schept genoegen in het agezang van het bhart;
ja, het gezang van de rechtvaardigen is Mij een gebed, en het zal
verhoord worden met een zegen
op hun hoofd.
13 Welnu, hef uw hart op en verblijd u en kleef de verbonden aan
die u hebt gesloten.
14 Ga voort in de geest van
a
zachtmoedigheid en hoed u voor
b
hoogmoed. Laat uw ziel genoegen
scheppen in uw echtgenoot en in
de eer die hem te beurt zal vallen.
15 Onderhoud voortdurend mijn
geboden, en u zult een akroon van
b
gerechtigheid ontvangen. En tenzij u dat doet, ckunt u waar Ik ben
niet komen.
16 En voorwaar, voorwaar, Ik
zeg u dat dit mijn astem is tot
allen. Amen.

AFDELING 26
Openbaring gegeven aan de profeet Joseph Smith, Oliver Cowdery
en John Whitmer in juli 1830 te Harmony (Pennsylvania). (Zie het
opschrift van afdeling 24.)
1: zij krijgen de opdracht de Schriften te bestuderen en te prediken; 2:
de wet van algemene instemming
bevestigd.
8a
9a

Handoplegging.
Profeet;
Roepen, roeping, door
God geroepen.
		b GS Openbaring;
Profeteren, profetie.
10 a GS Begeerte, begeren,
begerig;
Rijkdom.
		b GS Werelds,
GS
GS

Zie, Ik zeg u dat u uw tijd zult
wijden aan het abestuderen van
de Schriften, en aan het prediken, en aan het versterken van de

wereldsgezindheid.
		c Ether 12:4.
11 a GS Lofzang.
12 a 1 Kron. 16:9.
GS Zingen.
		b GS Hart.
14 a GS Zachtmoedig,
zachtmoedigheid.
		b GS Hoogmoed.
15 a GS Kroon;

			 Verhoging.
		b GS Rechtvaardig,
rechtvaardigen,
rechtvaardigheid.
		c Joh. 7:34.
16 a LV 1:38.
26 1 a GS Schriften,
Schriftuur — Waarde
van de Schriften.

Leer en Verbonden 26:2–27:5

kerkgemeente in Colesville, en
aan het verrichten van uw arbeid
op het land, naargelang dat nodig
is, totdat u naar het westen gaat
om de volgende conferentie te
houden; en dan zal het worden
bekendgemaakt wat u moet doen.
b
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2 En alle dingen zullen met
algemene instemming worden
gedaan in de kerk, door veel
gebed en geloof, want u zult alle
dingen ontvangen door geloof.
Amen.
a

AFDELING 27
Openbaring gegeven aan de profeet Joseph Smith in augustus 1830
te Harmony (Pennsylvania). Ter voorbereiding op een godsdienstige
bijeenkomst waarin het avondmaal van brood en wijn zou worden
bediend, ging Joseph op pad om wijn te halen. Hij ontmoette een
hemelse boodschapper en ontving deze openbaring, waarvan een
gedeelte gelijk op schrift werd gesteld en de rest in de daaropvolgende
maand, september. Tegenwoordig wordt er bij de verordening van het
avondmaal in de kerk geen wijn maar water gebruikt.
1–4: de zinnebeelden die bij deelname
aan het avondmaal moeten worden
gebruikt, uiteengezet; 5–14: Christus en zijn dienstknechten uit alle
bedelingen zullen aan het avondmaal deelnemen; 15–18: doe de gehele
wapenrusting van God aan.
Luister naar de stem van Jezus
Christus, uw Heer, uw God,
en uw Verlosser, wiens woord
a
levend en krachtig is.
2 Want, zie, Ik zeg u dat het er
niet toe doet wat u eet of wat u
drinkt wanneer u aan het aavondmaal deelneemt, mits u het doet
met het oog alleen op mijn beer
gericht en voor de Vader mijn
lichaam indachtig bent, dat voor
1 b LV 24:3; 37:2.
2 a 1 Sam. 8:7;
Mos. 29:26.
GS Algemene
instemming.

u is afgelegd, en mijn cbloed, dat
is vergoten tot dvergeving van uw
zonden.
3 Welnu, Ik geef u een gebod dat
u geen wijn, noch sterkedrank,
van uw vijanden zult kopen;
4 daarom zult u niets gebruiken dan alleen wat nieuw onder
u wordt bereid; ja, in dit mijn
Vaders koninkrijk dat op aarde
zal worden opgebouwd.
5 Zie, dit is wijsheid in mijn
bestel; verwonder u dus niet,
want de tijd komt dat Ik de vrucht
van de wijnstok met u op aarde
zal a drinken, en met b Moroni,
die Ik tot u heb gezonden om
het Boek van Mormon te openbaren, dat de volheid van mijn

27 1 a Hel. 3:29; LV 6:2.
2a

Avondmaal van
de Heer.
		b GS Heerlijkheid.
		c GS Bloed.
GS

Vergeving van
zonden.
5 a Matt. 26:29;
Mark. 14:25; Luk. 22:18.
		b GJS 1:30–34.
		d

GS

Leer en Verbonden 27:6–15
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eeuwigdurend evangelie bevat,
aan wie Ik de sleutels van de kroniek van het chout van Efraïm heb
toevertrouwd;
6 en ook met aElias, aan wie Ik
de sleutels heb toevertrouwd van
het verwezenlijken van de herstelling van alle dingen die bij monde
van alle heilige profeten sinds het
begin van de wereld zijn gezegd
aangaande de laatste dagen;
7 en ook Johannes, de zoon
van Zacharia, welke Zacharia hij
a
(Elias) bezocht en de belofte gaf
dat hij een zoon zou krijgen, en
zijn naam moest bJohannes zijn,
en hij zou vervuld zijn met de
geest van Elias;
8 welke Johannes Ik heb gezonden tot u, mijn dienstknechten,
Joseph Smith jr. en Oliver Cowdery, om u te ordenen tot het eerste
a
priesterschap dat u hebt ontvangen, opdat u zou worden geroepen
en bgeordend zoals cAäron;
9 en ook aElia, aan wie Ik de
sleutels heb toevertrouwd van de
macht om het hart van de vaders
tot de kinderen te bwenden, en
het hart van de kinderen tot de
vaders, opdat de gehele aarde niet
met een ban zal worden geslagen;
5 c Ezech. 37:16.
GS Efraïm — Het hout
van Efraïm of Jozef.
6 a GS Elias.
7 a Luk. 1:17–19.
		b Luk. 1:13;
LV 84:27–28.
8 a LV 13.
GS Aäronisch
priesterschap.
		b GS Ordenen, ordening.
		c Ex. 28:1–3, 41;
LV 107:13.
9 a 1 Kon. 17:1–22;

		b
10 a
11 a
12 a
		b
		c
13 a

10 en ook met Jozef en Jakob en
Izak en Abraham, uw vaderen,
door wie de abeloften voortduren;
11 en ook met Michaël, ofwel
a
Adam, de vader van allen, de
vorst van allen, de oude van
dagen;
12 en ook met Petrus, Jakobus
en Johannes, die Ik u heb gezonden, door wie Ik u heb ageordend
en bevestigd om bapostel te zijn
en bijzondere cgetuige van mijn
naam, en om de sleutels te dragen van uw bediening en van
dezelfde dingen die Ik hun heb
geopenbaard;
13 aan wie Ik de asleutels van
mijn koninkrijk heb b toevertrouwd, en een cbedeling van het
d
evangelie voor de e laatste tijden; en voor de fvolheid der tijden, waarin Ik alle dingen in géén
zal vergaderen, zowel wat in de
hemel is, als wat op aarde is;
14 en ook met allen die mijn
Vader Mij uit de wereld heeft
a
gegeven.
15 Welnu, hef uw hart op en verblijd u en omgord uw lendenen
en doe mijn gehele awapenrusting aan, opdat u weerstand zult
kunnen bieden aan de boze dag

2 Kon. 1–2;
LV 2; 110:13–16;
GJS 1:38–39.
GS Elia.
GS Genealogie.
GS Abraham,
verbond van.
GS Adam.
GJS 1:72.
GS Melchizedeks
priesterschap.
GS Apostel.
Hand. 1:8.
GS Sleutels van het

priesterschap.
		b Matt. 16:19.
		c GS Bedeling.
		d GS Evangelie.
		e Jakob 5:71;
LV 43:28–30.
		f Efez. 1:9–10;
LV 112:30; 124:41.
		g LV 84:100.
14 a Joh. 6:37; 17:9, 11;
3 Ne. 15:24;
LV 50:41–42; 84:63.
15 a Rom. 13:12;
Efez. 6:11–18.

Leer en Verbonden 27:16–28:2

en, door alles te hebben gedaan,
b
staande zult kunnen blijven.
16 Sta dus, uw lendenen
a
omgord met de b waarheid,
bekleed met het cborstharnas van
de dgerechtigheid, en uw voeten
geschoeid met de voorbereiding
van het evangelie van de evrede,
dat Ik mijn fengelen u heb laten
toevertrouwen;
17 en neem het schild van
het geloof, waarmee u al de
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brandende pijlen van de goddelozen zult kunnen doven;
18 en neem de helm van het heil,
en het zwaard van mijn Geest,
die Ik op u zal uitstorten, en mijn
woord dat Ik u openbaar, en
wees eensgezind aangaande om
het even welke dingen u van Mij
vraagt, en wees getrouw totdat Ik
kom, en u zult worden aopgenomen, opdat waar Ik ben, u book
zult zijn. Amen.
a

AFDELING 28
Openbaring gegeven bij monde van de profeet Joseph Smith aan
Oliver Cowdery in september 1830 te Fayette (New York). Hiram
Page, een lid van de kerk, was in het bezit van een bepaalde steen
en beweerde met behulp daarvan openbaringen te ontvangen aangaande de opbouw van Zion en de orde van de kerk. Verschillende
leden waren door die bewering misleid, en zelfs Oliver Cowdery was
er verkeerd door beïnvloed. Vlak voor een vastgestelde conferentie
deed de profeet ernstig navraag bij de Heer over deze zaak, waarop
deze openbaring volgde.
1–7: Joseph Smith draagt de sleutels
van de verborgenheden, en alleen hij
ontvangt openbaringen voor de kerk;
8–10: Oliver Cowdery moet tot de
Lamanieten prediken; 11–16: Satan
heeft Hiram Page misleid en hem
valse openbaringen gegeven.
Zie, Ik zeg u, aOliver, dat het u
zal worden gegeven dat de kerk
15 b Mal. 3:2;
LV 87:8.
16 a Jes. 11:5.
		b GS Waarheid.
		c Jes. 59:17.
		d GS Rechtvaardig,
rechtvaardigen,

naar u zal luisteren in alle dingen die u hun door de bTrooster
zult cleren, aangaande de openbaringen en geboden die Ik heb
gegeven.
2 Maar zie, voorwaar, voorwaar,
Ik zeg u: aNiemand zal worden
aangewezen om in deze kerk
geboden en openbaringen te ontvangen behalve mijn dienstknecht

rechtvaardigheid.
		e 2 Ne. 19:6.
		f LV 128:19–21.
17 a 1 Ne. 15:24;
LV 3:8.
18 a 1 Ne. 13:37;
LV 17:8.

		b Joh. 14:3.
28 1 a LV 20:3.
		b GS Trooster.
		c GS Leraar, leren —
Onderwijzen met de
Geest.
2 a LV 35:17–18; 43:4.

Leer en Verbonden 28:3–15
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Joseph Smith jr., want hij ontvangt ze gelijk Mozes.
3 En u zult gehoorzaam zijn aan
de dingen die Ik hem zal geven,
evenals aAäron, om de geboden
en de openbaringen getrouw en
met macht en bgezag aan de kerk
te verkondigen.
4 En indien u op enig moment
door de Trooster wordt aangezet om te aspreken of te onderwijzen, of te allen tijde bij wijze
van gebod aan de kerk, dan mag
u dat doen.
5 U zult echter niet bij wijze van
gebod schrijven, maar bij wijze
van wijsheid;
6 en u zult hem die boven u en
aan het hoofd van de kerk staat,
niet gebieden;
7 want Ik heb hem de asleutels
van de bverborgenheden gegeven,
en van de openbaringen die verzegeld zijn, totdat Ik voor hen een
ander in zijn plaats zal aanwijzen.
8 En nu, zie, Ik zeg u dat u
naar de aLamanieten zult gaan
en mijn bevangelie tot hen zult
prediken; en voor zover zij uw
leringen aanvaarden, zult u mijn
kerk onder hen vestigen; en u zult
openbaringen ontvangen, maar u
zult die niet bij wijze van gebod
opschrijven.
9 En nu, zie, Ik zeg u dat het niet
is geopenbaard, en geen mens
b

2 b 2 Ne. 3:14–20.
GS Smith jr., Joseph.
3 a GS Aäron, broer van
Mozes.
		b GS Gezag.
4 a Ex. 4:12–16;
LV 24:5–6.
7 a LV 64:5; 84:19.

		b
8a
		b
9a
		b

weet waar de astad bZion zal worden gebouwd, maar het zal hierna
worden gegeven. Zie, Ik zeg u dat
het in het grensgebied dicht bij de
Lamanieten zal zijn.
10 U zult deze plaats niet verlaten tot na de conferentie; en mijn
dienstknecht Joseph zal door de
stem van de conferentie worden aangewezen om die te presideren, en wat hij u zegt, zult u
spreken.
11 En voorts, u zult uw broeder, Hiram Page, aapart nemen,
en hem zeggen dat de dingen die
hij geschreven heeft door middel
van die steen niet van Mij zijn en
dat bSatan hem cmisleidt;
12 want, zie, die dingen zijn hem
niet toegewezen, noch zal iemand
van deze kerk iets worden toegewezen in strijd met de verbonden
van de kerk.
13 Want alle dingen moeten
ordelijk worden gedaan, en door
a
algemene instemming in de kerk,
door het gelovige gebed.
14 En u zult helpen om al deze
dingen te regelen, volgens de verbonden van de kerk, alvorens u
aan uw reis onder de Lamanieten begint.
15 En het zal u, vanaf het
moment dat u vertrekt tot het
moment dat u terugkeert, worden
a
gegeven wat u zult doen.

Verborgenheden
van God.
2 Ne. 3:18–22;
LV 30:5–6; 32:1–3.
LV 3:19–20.
LV 57:1–3.
LV 52:42–43.
GS Zion.
GS

11 a Matt. 18:15.
		b Openb. 20:10.
		c LV 43:5–7.
13 a GS Algemene
instemming.
15 a 2 Ne. 32:3, 5.

Leer en Verbonden 28:16–29:7

16 En u moet te allen tijde
uw mond opendoen en mijn
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evangelie met vreugdeklanken
verkondigen. Amen.

AFDELING 29
Openbaring gegeven bij monde van de profeet Joseph Smith in september 1830 te Fayette (New York) in de tegenwoordigheid van zes
ouderlingen. Deze openbaring werd gegeven enkele dagen voor de
conferentie die begon op 26 september 1830.
1–8: Christus vergadert zijn uitverkorenen; 9–11: zijn komst luidt
het millennium in; 12–13: de Twaalf
zullen rechtspreken over geheel
Israël; 14–21: tekenen, plagen en
verwoestingen zullen aan de wederkomst voorafgaan; 22–28: de laatste
opstanding en het eindoordeel volgen op het millennium; 29–35: alle
dingen zijn geestelijk voor de Heer;
36–39: de duivel en zijn heerscharen zijn uit de hemel geworpen om
de mens te verzoeken; 40–45: de val
en de verzoening brengen het heil;
46–50: kleine kinderen zijn verlost
door de verzoening.
Luister naar de stem van Jezus
Christus, uw Verlosser, de grote
a
Ik Ben, wiens bbarmhartige arm
uw zonden heeft cverzoend;
2 die zijn volk zal a vergaderen gelijk een hen haar kuikens
vergadert onder haar vleugels,
ja, zovelen als er naar mijn stem
29 1 a
		b

IK BEN.
Barmhartig,
barmhartigheid.
		c GS Verzoenen,
verzoening.
2 a Matt. 23:37;
3 Ne. 10:4–6.
		b GS Nederig,
nederigheid,
GS
GS

zullen luisteren en zich voor
mijn aangezicht b verootmoedigen en Mij in machtig gebed
aanroepen.
3 Zie, voorwaar, voorwaar, Ik
zeg u dat uw zonden u thans zijn
a
vergeven, daarom ontvangt u
deze dingen; maar denk eraan
niet meer te zondigen, opdat u
geen gevaren zullen treffen.
4 Voorwaar, Ik zeg u dat u uit
de wereld bent gekozen om mijn
evangelie te verkondigen met
vreugdeklanken, als met de astem
van een bazuin.
5 Hef uw hart op en wees verblijd, want Ik ben in uw amidden
en ben uw b voorspraak bij de
Vader; en het is zijn welbehagen
u het ckoninkrijk te geven.
6 En, zoals er geschreven staat:
Wat u ook zult avragen in bgeloof,
in gebed c verenigd naar mijn
gebod, zult u ontvangen.
7 En u bent geroepen om de

			 vernederen,
verootmoedigen
(zich).
3 a GS Vergeven.
4 a Alma 29:1–2;
LV 19:37; 30:9.
5 a Matt. 18:20;
LV 6:32; 38:7;
88:62–63.

Voorspraak.
Koninkrijk van
God of koninkrijk van
de hemel.
6 a Matt. 21:22;
Joh. 14:13.
		b Mark. 11:24.
		c 3 Ne. 27:1–2;
LV 84:1.
		b
		c

GS
GS

Leer en Verbonden 29:8–13
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vergadering van mijn buitverkorenen tot stand te brengen; want
mijn uitverkorenen choren mijn
stem en verstokken hun dhart niet;
8 welnu, het besluit is van de
Vader uitgegaan dat zij naar één
plek op het oppervlak van dit
land zullen worden avergaderd,
teneinde hun hart bvoor te bereiden en in alle dingen voorbereid
te zijn op de dag dat crampspoed
en verwoesting worden losgelaten op de goddelozen.
9 Want de tijd is nabij en de dag
spoedig ophanden dat de aarde
rijp is; en alle ahoogmoedigen en
zij die goddeloosheid bedrijven,
zullen als bstoppels zijn; en Ik zal
hen cverbranden, zegt de Heer der
heerscharen, zodat er geen goddeloosheid op de aarde zal zijn;
10 want de tijd is nabij, en
hetgeen mijn apostelen hebben a gesproken, moet worden
vervuld; want zoals zij hebben
gesproken, zo zal het geschieden;
11 want Ik zal Mijzelf met macht
en grote heerlijkheid openbaren
vanuit de hemel met al zijn aheerscharen, en bduizend jaar lang in
a

7a
		b
		c
		d
8a
		b
		c
9a
		b

gerechtigheid bij de mensen op
aarde wonen, en de goddelozen
zullen niet standhouden.
12 En voorts, voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, en het is als een
onwrikbaar besluit uitgegaan,
door de wil van de Vader, dat
mijn a apostelen, de Twaalf die
bij Mij waren tijdens mijn bediening in Jeruzalem, ten dage van
mijn komst aan mijn rechterhand
in een bvuurkolom zullen staan,
bekleed met een mantel van
gerechtigheid, met een kroon op
hun hoofd, in cheerlijkheid gelijk
Ikzelf, om het gehele huis van
Israël te d oordelen, ja, zovelen
als Mij hebben liefgehad en mijn
geboden hebben onderhouden, en
niemand anders.
13 Want er zal een abazuin schallen, zowel lang als luid, zoals op
de berg Sinaï, en de gehele aarde
zal beven, en zij zullen btevoorschijn komen — ja, namelijk de
c
doden die in Mij zijn gestorven,
om een dkroon van gerechtigheid
te ontvangen en om te worden
bekleed, ja, ezoals Ik, om bij Mij
te zijn, opdat wij één zullen zijn.
c

Israël — De
GJS 1:37.
vergadering van Israël. 		c LV 45:57; 63:34, 54;
Mark. 13:20;
64:24; 88:94; 101:23–25;
LV 84:34.
133:64.
GS Uitverkorenen.
GS Aarde — Reiniging
Alma 5:37–41.
van de aarde.
GS Hart.
10 a GS Wederkomst van
LV 45:64–66; 57:1.
Jezus Christus.
LV 58:6–9; 78:7.
11 a MJS 1:37.
LV 5:19; 43:17–27.
		b GS Jezus Christus —
2 Ne. 20:33;
Christus’ heerschappij
3 Ne. 25:1.
in het millennium;
GS Hoogmoed.
Millennium.
Nahum 1:10;
		c GS Rechtvaardig,
Mal. 4:1;
rechtvaardigen,
1 Ne. 22:15, 23;
rechtvaardigheid.
GS

12 a GS Apostel.
		b Jes. 66:15–16;
LV 130:7; 133:41.
		c GS Heerlijkheid;
Jezus Christus — De
heerlijkheid van Jezus
Christus.
		d Matt. 19:28; Luk. 22:30;
1 Ne. 12:9;
Mrm. 3:18–19.
13 a LV 43:18; 45:45.
		b LV 76:50.
		c LV 88:97; 133:56.
		d GS Kroon;
Verhoging.
		e LV 76:94–95; 84:35–39.

Leer en Verbonden 29:14–23

14 Maar zie, Ik zeg u dat alvorens die grote adag komt, de bzon
zal worden verduisterd, en de
maan in bloed zal worden veranderd, en de sterren van de hemel
zullen vallen, en er grotere ctekenen zullen zijn in de hemel boven
en op de aarde beneden;
15 en er zal geween en ageweeklaag onder de mensenmenigten
zijn;
16 en er zal een zware ahagelstorm worden uitgezonden om
de gewassen van de aarde te
vernietigen.
17 En het zal geschieden, wegens
de goddeloosheid van de wereld,
dat Ik awraak zal nemen op de
b
goddelozen, omdat zij zich niet
willen bekeren; want de beker
van mijn gramschap is vol; want
zie, mijn cbloed zal hen niet reinigen als zij niet naar Mij luisteren.
18 Daarom zal Ik, de Here God,
vliegen over de aarde uitzenden,
die zich op haar bewoners zullen vastzetten en hun vlees zullen eten en maden daarin zullen
doen ontstaan;
19 en hun tong zal gebonden
worden, zodat zij niets tegen Mij
14 a
		b
		c
15 a
16 a
17 a

		b

Wederkomst van
Jezus Christus.
Joël 2:10;
MJS 1:33.
GS Tekenen van de
tijden.
Matt. 13:42.
Ezech. 38:22;
Openb. 11:19; 16:21.
Openb. 16:7–11;
2 Ne. 30:10;
MJS 1:53–55.
GS Wraak.
GS Goddeloos,
goddeloosheid,
GS
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kunnen uitbrengen; en hun vlees
zal van hun beenderen vallen en
hun ogen uit hun kassen;
20 en het zal geschieden dat
de adieren van het woud en de
vogels van de lucht hen zullen
verslinden.
21 En de grote en a gruwelijke kerk, die de bhoer is van de
gehele aarde, zal door een cverterend vuur worden neergeworpen,
naar hetgeen gesproken is door de
mond van de profeet Ezechiël, die
heeft gesproken over deze dingen, die nog niet zijn geschied,
maar zeker dmoeten geschieden,
zowaar Ik leef, want gruwelen
zullen niet heersen.
22 En voorts, voorwaar, voorwaar, Ik zeg u dat wanneer de
a
duizend jaar voleindigd zijn, en
de mensen hun God wederom
beginnen te verloochenen, Ik de
aarde dan slechts voor een bkorte
tijd zal sparen;
23 en het aeinde zal komen, en
de hemel en de aarde zullen worden verteerd en zullen bvoorbijgaan, en er zullen een nieuwe
hemel en een c nieuwe aarde
zijn.
a

goddelozen.
		c 1 Joh. 1:7;
Alma 11:40–41;
LV 19:16–18.
19 a Zach. 14:12.
20 a Jes. 18:6;
Ezech. 39:17;
Openb. 19:17–18.
21 a GS Duivel — De kerk
van de duivel.
		b Openb. 19:2.
		c Joël 1:19–20; 2:3;
LV 97:25–26.
GS Aarde — Reiniging
van de aarde.

		d LV 1:38.
22 a GS Millennium.
		b Openb. 20:3;
LV 43:30–31;
88:110–111.
23 a Matt. 24:14.
GS Wereld — Einde
van de wereld.
		b Matt. 24:35;
MJS 1:35.
		c GS Aarde —
Uiteindelijke staat
van de aarde.
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24 Want alle oude dingen zullen
voorbijgaan, en alle dingen zullen nieuw worden, ja, de hemel
en de aarde met al hun volheid,
zowel mensen als dieren, de
vogels van de lucht, en de vissen
van de zee;
25 en er zal niet één ahaar of stofdeeltje verloren gaan, want het is
het maaksel van mijn handen.
26 Maar zie, voorwaar, Ik zeg u:
Alvorens de aarde voorbijgaat, zal
a
Michaël, mijn baartsengel, zijn
c
bazuin doen schallen, en dan zullen alle doden dontwaken, want
hun graf zal geopend worden en
zij zullen etevoorschijn komen —
ja, allen.
27 En de arechtvaardigen zullen aan mijn brechterhand worden
vergaderd tot het eeuwige leven;
en Ik zal Mij ervoor schamen de
goddelozen aan mijn linkerhand
de mijnen te noemen voor het
aangezicht van de Vader;
28 daarom zal Ik tot hen zeggen:
a
Ga weg van Mij, vervloekten,
naar het eeuwigdurend b vuur,
dat voor de cduivel en zijn engelen is bereid.
29 En nu, zie, Ik zeg u: Nooit
ofte nimmer heb Ik met mijn eigen
mond verkondigd dat zij zouden
terugkeren, want awaar Ik ben,
a

24 a Openb. 21:1–4.
25 a Alma 40:23.
26 a GS Adam;
Michaël.
		b GS Aartsengel.
		c 1 Kor. 15:52–55.
		d GS Onsterfelijk,
onsterfelijkheid;
Opstanding.
		e Joh. 5:28–29.

27 a
		b
28 a
		b
		c
29 a

kunnen zij niet komen, want zij
hebben geen macht.
30 Maar bedenk dat de mensen niet al mijn oordelen worden
gegeven; en zoals de woorden uit
mijn mond zijn voortgegaan, zo
zullen ze worden vervuld: dat
de aeersten de laatsten zullen zijn
en dat de laatsten de eersten zullen zijn in alle dingen die Ik heb
geschapen door het woord van
mijn macht, hetgeen de macht van
mijn Geest is.
31 Want door de macht van mijn
Geest heb Ik ze ageschapen; ja,
alle dingen, zowel bgeestelijk als
stoffelijk —
32 ten eerste a geestelijk, ten
tweede stoffelijk, wat het begin
van mijn werk is; en voorts, ten
eerste stoffelijk en ten tweede
geestelijk, wat het einde van mijn
werk is —
33 tot u sprekend zodat u het
gemakkelijk zult begrijpen; maar
voor Mij hebben mijn werken
geen aeind, noch een begin; maar
het wordt u gegeven opdat u zult
begrijpen, omdat u Mij ernaar
hebt gevraagd en eensgezind
bent.
34 Welnu, voorwaar, Ik zeg u
dat alle dingen voor Mij geestelijk
zijn, en nimmer heb Ik u een wet

Rechtvaardig,
LV 76:112.
rechtvaardigen,
30 a Matt. 19:30;
rechtvaardigheid.
1 Ne. 13:42.
Matt. 25:33.
31 a GS Scheppen,
GS Oordeel, het laatste.
schepping.
Matt. 25:41;
		b Moz. 3:4–5.
LV 29:41.
32 a GS Geestelijke
LV 43:33.
schepping.
GS Duivel.
33 a Ps. 111:7–8;
Joh. 7:34;
Moz. 1:4.
GS

Leer en Verbonden 29:35– 42

gegeven die stoffelijk was; noch
enig mens, noch de mensenkinderen, noch Adam, uw vader, die
Ik geschapen heb.
35 Zie, Ik gaf het hem naar
a
eigen believen te handelen; en
Ik gaf hem een gebod, maar geen
stoffelijk gebod gaf Ik hem, want
mijn bgeboden zijn geestelijk; ze
zijn natuurlijk noch stoffelijk, vleselijk noch zinnelijk.
36 En het geschiedde dat Adam,
die door de duivel in verzoeking
werd gebracht — want zie, de
a
duivel stond voor Adam, want
hij was tegen Mij bopgestaan en
had gezegd: Geef mij uw c eer,
hetgeen mijn dmacht is; en ook
keerde hij een ederde deel van de
f
heerscharen van de hemel van
Mij af wegens hun gkeuzevrijheid;
37 en zij werden neergeworpen,
en aldus ontstonden de aduivel en
zijn bengelen;
38 en zie, er is vanaf het begin
een plaats voor hen bereid, welke
plaats de ahel is.
39 En het moet zo zijn dat de
duivel de mensenkinderen averzoekt, anders zouden zij niet naar
eigen believen kunnen handelen;
35 a GS Keuzevrijheid.
		b GS Geboden van God.
36 a LV 76:25–26;
Moz. 4:1–4.
		b GS Raadsvergadering
in de hemel.
		c GS Eren.
		d Jes. 14:12–14;
LV 76:28–29.
		e Openb. 12:3–4.
		f LV 38:1; 45:1.
GS Voorsterfelijk leven.
		g GS Keuzevrijheid.
37 a GS Duivel.
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want als zij nooit het bittere hadden, konden zij het zoete niet
kennen —
40 daarom geschiedde het dat
de duivel Adam verzocht, en hij
nam van de verboden avrucht en
overtrad het gebod, waardoor hij
b
onderworpen werd aan de wil
van de duivel, omdat hij voor verzoeking was gezwicht.
41 Daarom liet Ik, de Here God,
hem uit de hof van aEden bwerpen, uit mijn tegenwoordigheid,
wegens zijn overtreding, waardoor hij cgeestelijk dood werd,
hetgeen de eerste dood is, ja, diezelfde dood die de laatste ddood
is, die geestelijk is, die zal worden uitgesproken over de goddelozen wanneer Ik zeg: Ga weg,
e
vervloekten.
42 Maar zie, Ik zeg u dat Ik,
de Here God, het Adam en zijn
nageslacht heb gegeven dat zij
niet zouden asterven wat de tijdelijke dood betreft alvorens Ik,
de Here God, bengelen had uitgezonden om cbekering en dverlossing, door geloof in de naam van
mijn eeniggeboren Zoon, aan hen
te verkondigen.

		b 2 Petr. 2:4;
Judas 1:6;
Moz. 7:26.
GS Engelen.
38 a GS Hel.
39 a Moz. 4:3–4.
GS Verzoeken,
verzoeking.
		b Moz. 6:55.
40 a Gen. 3:6;
Moz. 4:7–13.
		b 2 Ne. 10:24;
Mos. 16:3–5;
Alma 5:41–42.

b

41 a
		b
		c
		d
		e
42 a
		b
		c
		d
		e

Eden.
Val van Adam
en Eva.
GS Dood, geestelijke.
Alma 40:26.
LV 29:27–28; 76:31–39.
2 Ne. 2:21.
GS Dood, tijdelijke.
Alma 12:28–30.
GS Bekeren (zich),
bekering.
GS Verlossen,
verlossing, verlost.
Moz. 5:6–8.
GS
GS

Leer en Verbonden 29:43–50
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43 En aldus heb Ik, de Here God,
de mens de dagen van zijn aproeftijd toegekend — opdat hij door
zijn natuurlijke dood zou worden
b
opgewekt in consterfelijkheid tot
d
eeuwig leven, ja, zovelen als er
zouden geloven;
44 en zij die niet geloven, tot
eeuwige averdoemenis; want zij
kunnen niet van hun geestelijke
val worden verlost, omdat zij zich
niet bekeren;
45 want zij hebben de duisternis meer lief dan het licht, en hun
a
werken zijn boos, en zij ontvangen hun bloon van wie zij believen
te gehoorzamen.
46 Maar zie, Ik zeg u dat kleine
a
kinderen vanaf de grondlegging
van de wereld door mijn Eniggeborene zijn bverlost;

47 daarom kunnen zij niet zondigen, want Satan is geen macht
gegeven om kleine kinderen te
a
verzoeken, totdat zij b verantwoordelijk beginnen te worden
jegens Mij;
48 want het wordt hun gegeven
zoals Ik wil, naar mijn eigen welbehagen, opdat er grote dingen
kunnen worden gevergd van de
hand van hun avaders.
49 En voorts, Ik zeg u: Heb Ik
niet allen die kennis hebben,
geboden zich te bekeren?
50 En hij die geen a begrip
heeft — het blijft aan Mij te handelen zoals er geschreven staat.
En nu verkondig Ik u niet meer
voor dit moment. Amen.

AFDELING 30
Openbaring gegeven bij monde van de profeet Joseph Smith aan
David Whitmer, Peter Whitmer jr. en John Whitmer in september
1830 te Fayette (New York) na de driedaagse conferentie in Fayette,
maar voordat de ouderlingen van de kerk uit elkaar waren gegaan.
Dit materiaal, dat oorspronkelijk was uitgegeven als drie aparte
openbaringen, werd door de profeet tot één afdeling samengevoegd
voor de uitgave van de Leer en Verbonden die in 1835 het licht zag.
1–4: David Whitmer berispt omdat
hij heeft nagelaten ijverig te dienen;
43 a Alma 12:24; 42:10.
		b GS Opstanding.
		c Moz. 1:39.
GS Onsterfelijk,
onsterfelijkheid.
		d GS Eeuwig leven.
44 a LV 19:7–12.
GS Verdoemenis.
45 a Joh. 3:18–20;
LV 93:31–32.

5–8: Peter Whitmer jr. moet Oliver
Cowdery vergezellen op een zending

		b Mos. 2:32–33;
verzoeking.
Alma 3:26–27; 5:41–42; 		b GS Verantwoordelijk,
30:60.
verantwoordelijkheid,
46 a Mro. 8:8, 12;
verantwoorden,
LV 93:38.
verantwoording.
GS Kind, kinderen.
48 a LV 68:25.
		b LV 74:7.
50 a LV 137:7–10.
GS Verlossen,
GS Begrijpen, begrip.
verlossing, verlost.
47 a GS Verzoeken,

Leer en Verbonden 30:1–11

naar de Lamanieten; 9–11: John
Whitmer geroepen om het evangelie
te prediken.
Zie, Ik zeg u, aDavid, dat u de
mensen hebt bgevreesd en niet op
Mij hebt cvertrouwd voor kracht,
zoals u had behoren te doen.
2 Maar uw gedachten zijn meer
bij de dingen van de a aarde
geweest dan bij de dingen van
Mij, uw Maker, en de bediening
waartoe u geroepen bent; en u
hebt geen acht geslagen op mijn
Geest en op hen die boven u zijn
gesteld, maar u bent overreed
door hen wie Ik niet heb geboden.
3 Daarom is het nu aan u om Mij
te raadplegen, en de dingen die
u hebt ontvangen te aoverwegen.
4 En u zult bij uw vader thuis
wonen, totdat Ik u verdere geboden geef. En u zult u wijden aan
de abediening in de kerk, en in
de wereld, en in de omstreken.
Amen.
5 Zie, Ik zeg u, aPeter, dat u op
b
reis zult gaan met uw broeder
Oliver; want de ctijd is gekomen
dat Ik het raadzaam acht dat u uw
mond opendoet om mijn evangelie te verkondigen; daarom, vrees
niet, maar sla dacht op de woorden en de raad van uw broeder,
die hij u geven zal.
30 1 a

GS Whitmer, David.
		b Hand. 5:29.
		c 2 Kron. 16:7–9.
2 a LV 25:10.
3 a GS Overwegen.
4 a GS Dienen;
Dienstbetoon.
5 a GS Whitmer jr., Peter.
		b LV 32:1–3.
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6 En laat zijn benauwingen uw
benauwingen zijn en hef uw hart
steeds in gebed en in geloof tot
Mij op, voor zijn en uw bevrijding; want Ik heb hem macht
gegeven om mijn akerk onder de
b
Lamanieten op te bouwen;
7 en niemand heb Ik aangewezen om in de kerk aboven hem zijn
raadgever te zijn, aangaande kerkelijke aangelegenheden, behalve
zijn broeder Joseph Smith jr.
8 Welnu, sla acht op deze dingen
en wees nauwgezet in het onderhouden van mijn geboden, en u
zult worden gezegend tot het eeuwige leven. Amen.
9 Zie, Ik zeg u, mijn dienstknecht John, dat u van nu af aan
zult beginnen mijn evangelie te
a
verkondigen, als met de bstem
van een bazuin.
10 En uw arbeid zal ten huize
van uw broeder Philip Burroughs
zijn, en in die omstreken, ja, waar
u ook kunt worden gehoord,
tot Ik u gebied daarvandaan te
vertrekken.
11 En voortaan zal al uw arbeid
in Zion zijn, met geheel uw ziel;
ja, u zult uw mond steeds opendoen voor mijn zaak zonder te
a
vrezen wat de b mensen kunnen doen, want Ik ben cmet u.
Amen.

		c LV 11:15.
		d GS Raad;
Steunen van
kerkleiders.
6 a GS Kerk van Jezus
Christus van de
Heiligen der Laatste
Dagen, De.
		b LV 3:20; 49:24.

GS Lamanieten.
7 a LV 20:2–3.
9 a LV 15:6.
		b LV 33:2.
11 a GS Moed, moedig;
Vrees.
		b Jes. 51:7.
		c Matt. 28:19–20.

Leer en Verbonden 31:1–11
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AFDELING 31
Openbaring gegeven bij monde van de profeet Joseph Smith aan
Thomas B. Marsh in september 1830. Dit vond plaats direct na een
conferentie van de kerk. (Zie het opschrift van afdeling 30.) Thomas B. Marsh was eerder die maand gedoopt en tot ouderling in de
kerk geordend voordat deze openbaring was gegeven.
1–6: Thomas B. Marsh geroepen om
het evangelie te prediken en gerustgesteld over het welzijn van zijn gezin;
7–13: hij ontvangt de raad geduld te
hebben, altijd te bidden en te luisteren naar de Trooster.
Thomas, mijn zoon, gezegend
bent u wegens uw geloof in mijn
werk.
2 Zie, u hebt veel leed gehad
wegens uw gezin; niettemin zal
Ik u en uw gezin zegenen, ja, uw
kleinen; en de dag komt dat zij
zullen geloven en de waarheid
verstaan en één met u zullen zijn
in mijn kerk.
3 Hef uw hart op en verblijd u,
want het uur van uw zending is
gekomen; en uw tong zal worden
losgemaakt en u zult ablijde tijdingen van grote vreugde verkondigen aan dit geslacht.
4 U zult de dingen averkondigen die zijn geopenbaard aan
mijn dienstknecht Joseph Smith
jr. U zult van nu af aan beginnen
te prediken, ja, te maaien in het
veld dat reeds bwit is om te worden verbrand.
a

31 1 a

GS Marsh, Thomas B.
3 a Jes. 52:7;
Luk. 2:10–11;
Mos. 3:3–5.
4 a Mos. 18:19;
LV 42:12; 52:36.
		b LV 4:4–6.

5 Daarom, asla uw sikkel in met
uw gehele ziel, en uw zonden
worden u bvergeven, en u zult
worden beladen met c schoven
op uw rug, want de darbeider is
zijn loon waard. Welnu, uw gezin
zal leven.
6 Zie, voorwaar, Ik zeg u:Verlaat
hen slechts voor een korte
tijd en verkondig mijn woord,
en Ik zal een plaats voor hen
bereiden.
7 Ja, Ik zal het hart van de
mensen a openen, en zij zullen u ontvangen. En Ik zal door
uw hand een kerkgemeente
vestigen;
8 en u zult hen aversterken en
voorbereiden op de tijd dat zij
vergaderd zullen worden.
9 Wees ageduldig onder bbenauwingen, beschimp niet hen die u
beschimpen. Bestuur uw chuisgezin in zachtmoedigheid en wees
standvastig.
10 Zie, Ik zeg u dat u een
heelmeester voor de kerk zult
zijn, maar niet voor de wereld,
want die zal u niet aanvaarden.
11 Vervolg uw reis, waarheen

5 a Openb. 14:15.
		b GS Vergeven.
		c LV 79:3.
		d Luk. 10:3–11;
LV 75:24.
7 a GS Bekeren (zich),
bekering.

8 a LV 81:5; 108:7.
9 a GS Geduld.
		b GS Tegenspoed.
		c GS Gezin — Plichten
van de ouders.

Leer en Verbonden 31:12–32:5

Ik ook wil, en het zal u door de
a
Trooster worden gegeven wat u
zult doen en waarheen u zult gaan.
12 aBid altijd, opdat u niet in
b
verzoeking komt en uw loon u
ontgaat.
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13 Wees getrouw tot het einde,
en zie, Ik ben bmet u. Deze woorden zijn niet van een mens, noch
van mensen, maar van Mij, ja,
Jezus Christus, uw Verlosser, door
de cwil van de Vader. Amen.
a

AFDELING 32
Openbaring gegeven bij monde van de profeet Joseph Smith aan Parley P. Pratt en Ziba Peterson te Manchester (New York) begin oktober
1830. De ouderlingen koesterden grote belangstelling en verlangens
ten aanzien van de Lamanieten, daar de kerk de hun voorspelde zegeningen uit het Boek van Mormon had vernomen. Bijgevolg smeekten
zij de Heer bekend te maken of het zijn wil was dat er op dat tijdstip
ouderlingen naar de indianenstammen in het westen moesten worden gezonden. Daarop volgde deze openbaring.
1–3: Parley P. Pratt en Ziba Peterson
geroepen om tot de Lamanieten te
prediken en Oliver Cowdery en Peter
Whitmer jr. te vergezellen; 4–5: zij
moeten bidden om begrip van de
Schriften.
En nu aangaande mijn dienstknecht a Parley P. Pratt, zie, Ik
zeg hem dat, zowaar Ik leef, Ik
wil dat hij mijn evangelie verkondigt en van Mij b leert, en
zachtmoedig en nederig van
hart is.
2 En wat Ik hem heb toegewezen, is dat hij amet mijn dienstknechten, Oliver Cowdery
en Peter Whitmer jr., de wil11 a
12 a
		b
13 a
		b

Heilige Geest;
Trooster.
3 Ne. 18:17–21.
GS Gebed.
GS Verzoeken,
verzoeking.
GS Volharden.
Matt. 28:20.
GS

		c

32 1 a
		b
2a
		b
3a

dernis zal intrekken onder de
b
Lamanieten.
3 En ook aZiba Peterson zal met
hen meegaan; en Ikzelf zal met
hen meegaan en in hun bmidden
zijn; en Ik ben hun cvoorspraak
bij de Vader, en niets zal hen
overweldigen.
4 En zij zullen aacht slaan op wat
er geschreven staat en geen aanspraak maken op verdere bopenbaring; en zij zullen altijd bidden,
opdat Ik het aan hun cverstand zal
kunnen dontvouwen.
5 En zij zullen acht slaan op deze
woorden en er niet lichtvaardig
mee omgaan, en Ik zal hen zegenen. Amen.

Jezus Christus —
Gezag.
GS Pratt, Parley
Parker.
Matt. 11:28–30.
LV 28:8; 30:5.
LV 3:18–20.
LV 58:60.
GS

		b Matt. 18:20;
LV 6:32; 38:7.
		c GS Voorspraak.
4 a 1 Ne. 15:25;
LV 84:43–44.
		b LV 28:2.
		c GS Begrijpen, begrip.
		d GJS 1:74.

Leer en Verbonden 33:1–7
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AFDELING 33
Openbaring gegeven bij monde van de profeet Joseph Smith aan Ezra
Thayre en Northrop Sweet in oktober 1830 te Fayette (New York).
Voorafgaand aan deze openbaring bevestigt Joseph Smiths geschiedenis dat ‘de [. . .] Heer altijd bereid is hen te onderwijzen die naarstig
zoeken in geloof’.
1–4: arbeiders geroepen om het evangelie in het elfde uur te verkondigen;
5–6: de kerk is gevestigd en de uitverkorenen moeten vergaderd worden;
7–10: bekeer u, want het koninkrijk
van de hemel is nabij; 11–15: de kerk
is gebouwd op de rots van het evangelie; 16–18: bereid u voor op de komst
van de Bruidegom.
Zie, Ik zeg u, mijn dienstknechten Ezra en Northrop: Open uw
oren en luister naar de stem van
de Heer, uw God, wiens awoord
levend en krachtig is, scherper
dan een tweesnijdend zwaard, om
vaneen te scheiden de gewrichten
en het merg, ziel en geest; en een
onderscheider is van de gedachten
en boverleggingen van het hart.
2 Want voorwaar, voorwaar, Ik
zeg u dat u geroepen bent uw
stem te verheffen als met het
a
geluid van een bazuin, om mijn
evangelie te verkondigen aan een
krom en ontaard geslacht.
33 1 a Hebr. 4:12;
		b
2a
3a
		b
		c

Hel. 3:29–30.
Alma 18:32;
LV 6:16.
Jes. 58:1.
Joh. 4:35;
LV 4:4; 12:3; 14:3.
Matt. 20:1–16.
Jakob 5:71;
LV 43:28.

4a
		b
		c
		d
		e
5a

3 Want zie, het aveld is reeds
wit om te oogsten; en het is het
b
elfde uur, en de claatste maal dat
Ik arbeiders voor mijn wijngaard
roep.
4 En mijn awijngaard is in alle
opzichten bbedorven geworden;
en er is niemand die cgoed doet,
op enkelen na; en in vele gevallen ddwalen zij wegens epriesterbedrog, omdat zij allen bedorven
gedachten hebben.
5 En voorwaar, voorwaar, Ik zeg
u dat Ik deze akerk heb bgevestigd
en uit de wildernis tevoorschijn
heb geroepen.
6 En evenzo zal Ik mijn uitverkorenen uit de avier hoeken van
de aarde bvergaderen, ja, allen die
in Mij geloven en luisteren naar
mijn stem.
7 Ja, voorwaar, voorwaar, Ik zeg
u dat het veld reeds wit is om te
oogsten; daarom, sla uw sikkel
in, en maai met geheel uw macht,
verstand en kracht.

Wijngaard van de
Heer.
2 Ne. 28:2–14;
Mrm. 8:28–41.
Rom. 3:12;
LV 35:12.
2 Ne. 28:14.
GS Priesterbedrog.
GS Kerk van Jezus
Christus van de
GS

Heiligen der Laatste
Dagen, De.
		b GS Herstelling van
het evangelie.
6 a GS Israël — De
vergadering van
Israël.
		b 1 Ne. 19:15–17.
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8 Doe uw mond open en hij zal
gevuld worden, en u zult worden
zoals bNephi vanouds, die vanuit
Jeruzalem de wildernis introk.
9 Ja, doe uw mond open en houd
u niet in, en u zult worden beladen met a schoven op uw rug,
want zie, Ik ben met u.
10 Ja, doe uw mond open en
hij zal gevuld worden, en zeg:
a
Bekeer u, bekeer u en bereid de
weg van de Heer, en maak zijn
paden recht; want het koninkrijk
van de hemel is nabij;
11 ja, bekeer u en laat u adopen,
eenieder van u, tot vergeving van
uw zonden; ja, laat u dopen met
water, en dan komt de doop met
vuur en met de Heilige Geest.
12 Zie, voorwaar, voorwaar, Ik
zeg u: Dat is mijn aevangelie; en
bedenk dat zij geloof in Mij moeten hebben, anders kunnen zij
geenszins behouden worden;
13 en op die arots zal Ik mijn
a

68

kerk bouwen; ja, op die rots bent
u gebouwd, en indien u doorgaat,
zullen de bpoorten van de hel u
niet overweldigen.
14 En u zult de kerkelijke avoorschriften en de verbonden indachtig zijn en naleven.
15 En wie ook geloof hebben,
zult u in mijn kerk abevestigen
door bhandoplegging, en Ik zal
hun de cgave van de Heilige Geest
verlenen.
16 En het Boek van Mormon en
de heilige aSchriften zijn door Mij
gegeven voor uw bonderricht; en
de macht van mijn Geest maakt
alle dingen clevend.
17 Welnu, wees getrouw, bid
altijd, heb uw lamp in orde en
brandende, en heb olie bij u, zodat
u gereed zult zijn bij de komst van
de aBruidegom —
18 want zie, voorwaar, voorwaar, Ik zeg u dat Ik spoedig
a
kom. Ja, amen.

AFDELING 34
Openbaring gegeven bij monde van de profeet Joseph Smith aan
Orson Pratt op 4 november 1830 te Fayette (New York). Broeder
Pratt was toen negentien jaar oud. Hij was bekeerd en had zich laten
dopen toen hij zijn oudere broer, Parley P. Pratt, zes weken daarvoor
voor het eerst het herstelde evangelie had horen prediken. Deze openbaring werd ontvangen ten huize van Peter Whitmer sr.
8 a LV 88:81.
		b 2 Ne. 1:26–28.
9 a Ps. 126:6;
Alma 26:3–5; LV 75:5.
10 a Matt. 3:1–3.
11 a GS Doop, dopen.
12 a 3 Ne. 27:13–22.
13 a GS Rots.
		b Matt. 16:16–19;

LV 10:69–70.
IE LV 20 (zie het
opschrift van
afdeling 20).
LV 42:13.
15 a LV 20:41.
		b GS Handoplegging.
		c GS Gave van de
Heilige Geest.
14 a

16 a
		b
		c
17 a
18 a

Schriften,
Schriftuur.
2 Tim. 3:16.
Joh. 6:63.
Matt. 25:1–13.
GS Bruidegom.
Openb. 22:20.
GS Wederkomst van
Jezus Christus.
GS

Leer en Verbonden 34:1–12
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1–4: de getrouwen worden door de
verzoening zonen van God; 5–9: de
prediking van het evangelie bereidt
de weg voor de wederkomst; 10–12:
profetie komt door de macht van de
Heilige Geest.
Mijn zoon aOrson, luister en hoor
en let op hetgeen Ik, de Here God,
u ga zeggen, ja, Jezus Christus,
uw Verlosser;
2 het alicht en het leven van de
wereld, een licht dat in de duisternis schijnt en de duisternis
begrijpt het niet;
3 die de wereld alzo heeft aliefgehad dat bHij zijn eigen leven
heeft cgegeven, opdat zovelen als
er geloven, dzonen van God zullen
worden. Daarom bent u mijn zoon.
4 En agezegend bent u omdat u
hebt geloofd;
5 en nog meer gezegend bent u
omdat u door Mij bent ageroepen
om mijn evangelie te prediken —
6 om uw stem te verheffen als
met het geluid van een bazuin,
zowel lang als luid, en een krom

en ontaard geslacht abekering toe
te roepen, en daarmee de weg van
de Heer voor zijn bwederkomst te
bereiden.
7 Want zie, voorwaar, voorwaar,
Ik zeg u: de atijd is nabij dat Ik
kom in een bwolk met macht en
grote heerlijkheid.
8 En het zal een agrote dag zijn
ten tijde van mijn komst, want
alle bnatiën zullen sidderen.
9 Maar alvorens die grote dag
komt, zal de zon worden verduisterd en de maan in bloed veranderd; en de sterren zullen hun
schijnsel weigeren, en sommige
zullen vallen, en grote verwoestingen wachten de goddelozen.
10 Welnu, verhef uw stem en
a
houd u niet in, want de Here God
heeft gesproken; daarom, profeteer, en het zal door de bmacht van
de Heilige Geest worden gegeven.
11 En indien u getrouw bent, zie,
Ik ben met u totdat Ik kom —
12 en voorwaar, voorwaar, Ik
zeg u: Ik kom spoedig. Ik ben uw
Heer en uw Verlosser. Ja, amen.

AFDELING 35
Openbaring gegeven aan de profeet Joseph Smith en Sidney Rigdon
op 7 december 1830 te of bij Fayette (New York). De profeet werkte in
die periode vrijwel dagelijks aan een vertaling van de Bijbel, waaraan
34 1 a

GS Pratt, Orson.
2 a Joh. 1:1–5.
GS Licht, licht van
Christus.
3 a Joh. 3:16; 15:13.
GS Liefde.
		b GS Verlosser.
		c GS Verlossen,
verlossing, verlost;
Verzoenen,
verzoening.

		d Joh. 1:9–12;
Rom. 8:14, 16–17;
Moz. 6:64–68.
GS Zonen en dochters
van God.
4 a Joh. 20:29.
5 a GS Roepen, roeping,
door God geroepen.
6 a LV 6:9.
		b GS Wederkomst van
Jezus Christus.

7 a Openb. 1:3.
		b Luk. 21:27.
8 a Joël 2:11;
Mal. 4:5;
LV 43:17–26.
GS Wederkomst van
Jezus Christus.
		b Jes. 64:2.
10 a Jes. 58:1.
		b 2 Petr. 1:21.

Leer en Verbonden 35:1–7
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hij reeds in juni 1830 was begonnen. Zowel Oliver Cowdery als John
Whitmer hadden daarbij als schrijver gefungeerd. Omdat die nu
geroepen waren om andere taken te vervullen, werd Sidney Rigdon
op goddelijke aanwijzing geroepen om bij dit werk als schrijver van
de profeet op te treden (zie vers 20). Voorafgaand aan het verslag van
deze openbaring staat in Joseph Smiths geschiedenis: ‘In december is
Sidney Rigdon, vergezeld van Edward Partridge, [uit Ohio] hierheen
gekomen om navraag te doen bij de Heer. [. . .] Kort na de komst van
deze twee broeders sprak de Heer aldus.’
1–2: hoe de mensen zonen van God
kunnen worden; 3–7: Sidney Rigdon
geroepen om te dopen en de Heilige
Geest te verlenen; 8–12: tekenen en
wonderen worden door geloof verricht; 13–16: de dienstknechten van
de Heer zullen de volken dorsen door
de macht van de Geest; 17–19: Joseph
Smith draagt de sleutels van de verborgenheden; 20–21: de uitverkorenen zullen de dag van de komst van
de Heer verdragen; 22–27: Israël zal
worden verlost.
Luister naar de stem van de
Heer, uw God, ja, de bAlfa en de
Omega, het begin en het einde,
wiens cgang één eeuwige ronde
is, ddezelfde heden als gisteren,
en voor eeuwig.
2 Ik ben Jezus Christus, de Zoon
van God, die agekruisigd is voor
de zonden van de wereld, ja,
zovelen als er in mijn naam zullen bgeloven, opdat zij czonen van
God zullen worden, ja, déén in
a

35 1 a

GS Heer.
		b Openb. 1:8.
GS Alfa en Omega.
		c 1 Ne. 10:19; LV 3:2.
		d Hebr. 13:8;
LV 38:1–4; 39:1–3.
2 a GS Kruisiging.
		b LV 20:25; 45:5, 8.

Mij zoals Ik eéén ben in de Vader,
zoals de Vader één is in Mij, opdat
wij één kunnen zijn.
3 Zie, voorwaar, voorwaar, Ik
zeg tot mijn dienstknecht Sidney
Rigdon: Ik heb u en uw werken
gadegeslagen. Ik heb uw gebeden
gehoord en u voorbereid op een
groter werk.
4 U bent gezegend, want u zult
grote dingen doen. Zie, u was uitgezonden, evenals aJohannes, om
de weg voor Mij uit te bereiden,
en voor bElia uit, die zou komen,
en u hebt het niet geweten.
5 U hebt met water gedoopt tot
bekering, maar zij hebben de Heilige Geest niet aontvangen;
6 maar nu geef Ik u een gebod,
dat u met water zult adopen, en
zij zullen de bHeilige Geest door
c
handoplegging ontvangen, evenals de apostelen vanouds;
7 en het zal geschieden dat er
een groot werk in het land zal zijn,
ja, onder de aandere volken, want

Zonen en dochters
van God.
		d Joh. 17:20–23.
GS Een, eenheid.
		e GS God, Godheid.
4 a Mal. 3:1; Matt. 11:10;
1 Ne. 11:27;
LV 84:27–28.
		c

GS

		b 3 Ne. 25:5–6;
LV 2:1; 110:13–15.
5 a Hand. 19:1–6.
6 a GS Doop, dopen.
		b GS Gave van de
Heilige Geest.
		c GS Handoplegging.
7 a GS Andere volken.
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hun dwaasheid en hun gruwelen
zullen voor de ogen van alle mensen worden geopenbaard.
8 Want Ik ben God, en mijn arm is
niet averkort; en Ik zal bkrachten,
c
tekenen en wonderen tonen aan
allen die dgeloven in mijn naam.
9 En wie het ook in mijn naam in
a
geloof vragen, die zullen bduivels
c
uitdrijven; zij zullen de zieken
d
genezen; zij zullen de blinden
hun gezicht doen ontvangen en
de doven doen horen en de stommen doen spreken en de lammen
doen wandelen.
10 En de tijd komt spoedig dat
de mensenkinderen grote dingen
zullen worden getoond;
11 maar azonder geloof zal er
niets worden getoond behalve
b
verwoestingen over cBabylon, zij
die alle natiën heeft doen drinken
van de wijn van de drift van haar
d
hoererij.
12 En er is aniemand die goed
doet, behalve zij die bereid zijn
de volheid aan te nemen van mijn
evangelie, dat Ik tot dit geslacht
heb uitgezonden.
13 Welnu, Ik roep de azwakke
dingen van de wereld op, zij
die b ongeleerd zijn en veracht
8 a Jes. 50:2; 59:1.
		b GS Wonder.
		c GS Teken.
		d GS Geloof, geloven.
9 a GS Geloof, geloven.
		b Mark. 16:17.
		c Mark. 1:21–45.
		d GS Genezen,
genezingen.
11 a LV 63:11–12.
		b LV 5:19–20.
		c GS Babel, Babylon.
		d Openb. 18:2–4.
12 a Rom. 3:10–12;

13 a
		b
14 a
		b
		c
		d
15 a
		b
		c

worden, om de natiën te dorsen
door de macht van mijn Geest;
14 en hun arm zal mijn arm zijn,
en Ik zal hun aschild en hun pantser zijn; en Ik zal hun lendenen
omgorden, en zij zullen manhaftig voor Mij strijden; en hun
b
vijanden zullen onder hun voeten zijn; en Ik zal het zwaard ten
behoeve van hen laten cneerkomen, en door het dvuur van mijn
gramschap zal Ik hen bewaren.
15 En de aarmen en de bzachtmoedigen zullen het evangelie
gepredikt krijgen, en zij zullen
c
uitzien naar het tijdstip van mijn
komst, want die is dnabij —
16 en zij zullen de gelijkenis van
de avijgenboom leren, want nu
reeds is de zomer nabij.
17 En Ik heb de avolheid van
mijn evangelie uitgezonden door
de hand van mijn dienstknecht
b
Joseph; en in zwakte heb Ik hem
gezegend;
18 en Ik heb hem de asleutels
gegeven van de verborgenheid
van die dingen die b verzegeld
zijn, ja, dingen die vanaf de
c
grondlegging van de wereld
hebben bestaan en de dingen die
vanaf deze tijd tot de tijd van mijn

LV 33:4; 38:10–11;
84:49.
1 Kor. 1:27;
LV 1:19–23; 124:1.
Hand. 4:13.
2 Sam. 22:2–3.
LV 98:34–38.
LV 1:13–14.
LV 128:24.
Matt. 11:5.
GS Zachtmoedig,
zachtmoedigheid.
2 Petr. 3:10–13;
LV 39:23; 45:39;

Moz. 7:62.
		d LV 63:53.
16 a Matt. 24:32;
LV 45:36–38; MJS 1:38.
GS Tekenen van de
tijden.
17 a LV 42:12.
		b LV 135:3.
18 a LV 84:19.
		b Dan. 12:9; Matt. 13:35;
2 Ne. 27:10–11;
Ether 4:4–7;
GJS 1:65.
		c LV 128:18.
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komst zullen komen, indien hij in
Mij blijft, en zo niet, dan zal Ik een
ander in zijn plaats planten.
19 Welnu, waak over hem, opdat
zijn geloof niet bezwijkt, en het
zal door de aTrooster, de bHeilige
Geest, die alle dingen weet, worden gegeven.
20 En een gebod geef Ik u: dat
u zult aschrijven voor hem; en de
Schriften zullen worden gegeven,
ja, zoals zij in mijn eigen boezem
bestaan, tot heil van mijn eigen
b
uitverkorenen;
21 want zij zullen naar mijn astem
horen en Mij zien en niet slapen,
en zullen de dag van mijn bkomst
c
verdragen; want zij zullen gereinigd zijn, gelijk Ik drein ben.
22 En nu zeg Ik au: Blijf bij hem,
en hij zal met u reizen; verlaat
hem niet, en deze dingen zullen
voorzeker worden vervuld.
23 En avoor zover u niet schrijft,
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zie, zal het hem worden gegeven
om te profeteren; en u zult mijn
evangelie prediken en u beroepen op bde heilige profeten om
zijn woorden te bewijzen, naargelang ze hem worden gegeven.
24 aOnderhoud alle geboden en
verbonden waardoor u gebonden
bent; en Ik zal de hemelen doen
b
schudden voor uw welzijn, en
c
Satan zal sidderen en Zion zal
zich op de heuvels dverblijden en
gedijen;
25 en aIsraël zal in de door Mij
bestemde tijd worden bverlost; en
zij zullen worden geleid door de
c
sleutels die Ik heb gegeven, en
nooit meer op enigerlei wijze worden verward.
26 Hef uw hart op en wees verblijd, uw averlossing nadert.
27 Vrees niet, kleine kudde, het
a
koninkrijk is van u totdat Ik kom.
Zie, Ik bkom spoedig. Ja, amen.

AFDELING 36
Openbaring gegeven bij monde van de profeet Joseph Smith aan
Edward Partridge op 9 december 1830 bij Fayette (New York). (Zie
het opschrift van afdeling 35.) In Joseph Smiths geschiedenis staat
19 a Joh. 14:16, 26; 15:26.
GS Trooster.
		b GS Heilige Geest.
20 a De profeet was op
dat moment bezig
de Bijbel te vertalen
door middel van
openbaring; Sidney
Rigdon werd als zijn
schrijver geroepen.
		b GS Uitverkorenen.
21 a Joël 2:11;
LV 43:17–25; 88:90;

		b
		c
		d
22 a
23 a
		b
24 a
		b
		c

133:50–51.
GS Wederkomst van
Jezus Christus.
Mal. 3:2–3.
GS Zuiver, zuiverheid.
LV 100:9–11.
I.E. wanneer Sidney
Rigdon niet hoefde te
schrijven.
I.E. de Schriften.
LV 103:7.
LV 21:6.
1 Ne. 22:26.

		d GS Vreugde.
25 a GS Israël.
		b Jes. 45:17;
1 Ne. 19:15–16;
22:12.
		c GS Sleutels van het
priesterschap.
26 a Luk. 21:28.
27 a GS Koninkrijk van
God of koninkrijk van
de hemel.
		b Openb. 22:20.
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dat Edward Partridge ‘een toonbeeld van godsvrucht was en één van
de grote mannen van de Heer’.
1–3: de Heer legt zijn hand op
Edward Partridge door de hand van
Sidney Rigdon; 4–8: iedere man die
het evangelie en het priesterschap
ontvangt, moet worden geroepen om
uit te gaan en te prediken.
Aldus zegt de Here God, de
Machtige van Israël: Zie, Ik zeg
u, mijn dienstknecht bEdward, dat
u gezegend bent, en uw zonden
u vergeven zijn, en u bent geroepen om mijn evangelie te prediken als het ware met de stem van
een bazuin;
2 en Ik zal mijn ahand op u leggen door de hand van mijn dienstknecht Sidney Rigdon, en u zult
mijn Geest ontvangen, de Heilige
Geest, ja, de bTrooster, die u de
c
vredige dingen van het koninkrijk zal leren;
3 en u zult ze met luide stem verkondigen en zeggen: Hosanna,
gezegend de naam van de allerhoogste God.
a

4 En nu, deze roeping en dit
gebod geef Ik u aangaande alle
mensen —
5 dat zovelen als er bij mijn
dienstknechten Sidney Rigdon en
Joseph Smith jr. komen en deze
roeping en dit gebod omhelzen,
zullen worden ageordend en uitgezonden om het eeuwigdurend
evangelie onder de natiën te
b
prediken —
6 op te roepen tot bekering en te
zeggen: aRed u uit dit weerspannige geslacht en kom voort uit het
vuur, afkerig zelfs van de bkleren
die door het vlees zijn bevlekt.
7 En dit gebod zal aan de ouderlingen van mijn kerk worden
gegeven, opdat eenieder die het
met eenvoud van hart omhelst,
zal worden geordend en uitgezonden, zoals Ik heb gesproken.
8 Ik ben Jezus Christus, de Zoon
van God; welnu, omgord uw lendenen en Ik zal plotseling tot mijn
a
tempel komen. Ja, amen.

AFDELING 37
Openbaring gegeven aan de profeet Joseph Smith en Sidney Rigdon
in december 1830 bij Fayette (New York). Hierin wordt het eerste
gebod gegeven met betrekking tot een vergadering in deze bedeling.
1–4: de heiligen opgeroepen om zich te vergaderen in Ohio.
36 1 a

Jehova;
Jezus Christus.
		b LV 41:9–11.
2 a GS Handoplegging.
		b GS Heilige Geest;
GS

			 Trooster.
		c LV 42:61.
5 a LV 63:57.
GS Ordenen, ordening.
		b GS Prediken.

6 a Hand. 2:40.
		b Judas 1:23.
8 a Mal. 3:1.

Leer en Verbonden 37:1–38:4

Zie, Ik zeg u dat Ik het niet raadzaam acht dat u nog meer avertaalt totdat u naar Ohio gaat, en
wel wegens de vijand en voor uw
welzijn.
2 En voorts, Ik zeg u dat u niet
zult gaan totdat u mijn evangelie in die streken hebt gepredikt,
en de kerk terdege hebt versterkt,
waar die zich ook bevindt, en in
het bijzonder in aColesville; want

74

zie, zij bidden tot Mij met groot
geloof.
3 En voorts, Ik geef de kerk een
gebod, dat Ik het raadzaam acht
dat zij zich in aOhio vergaderen,
in afwachting van het tijdstip dat
mijn dienstknecht Oliver Cowdery bij hen terugkeert.
4 Zie, hier is wijsheid, en laat
ieder mens voor zichzelf akiezen
totdat Ik kom. Ja, amen.

AFDELING 38
Openbaring gegeven bij monde van de profeet Joseph Smith op 2 januari 1831 te Fayette (New York). Dit vond plaats ten tijde van een
conferentie van de kerk.
1–6: Christus heeft alle dingen
geschapen; 7–8: Hij is te midden
van zijn heiligen, die Hem spoedig
zullen zien; 9–12: alle vlees is verdorven voor zijn aangezicht; 13–22:
Hij heeft in tijd en in eeuwigheid een
land van belofte voor zijn heiligen
bewaard; 23–27: de heiligen geboden
één te zijn en elkaar als broeders te
achten; 28–29: oorlogen voorspeld;
30–33: de heiligen zullen macht van
omhoog ontvangen en uitgaan onder
alle volken; 34–42: de kerk wordt
geboden voor de armen en behoeftigen te zorgen en te zoeken naar de
rijkdommen van de eeuwigheid.
37 1 a
2a
3a
4a

38 1 a

		b

I.E. de vertaling van
de Bijbel die reeds
voortgang vond.
LV 24:3; 26:1.
I.E. de staat Ohio.
LV 38:31–32.
GS Keuzevrijheid.
GS IK BEN.
Openb. 1:8.

Aldus zegt de Heer, uw God, ja,
Jezus Christus, de Grote aIk Ben,
de Alfa en de Omega, het bbegin
en het einde, Hij die uitzag op
de weidse uitgestrektheid van
de eeuwigheid en alle serafijnse
c
heerscharen van de hemel, dvoordat de wereld was egemaakt;
2 Hij die alle dingen aweet, want
b
alle dingen zijn aanwezig voor
mijn ogen;
3 Ik ben het die gesproken heeft,
en de wereld is agemaakt, en alle
dingen zijn door Mij gekomen.
4 Ik ben het die het aZion van
Henoch aan mijn eigen boezem

		c LV 45:1.
		d GS Voorsterfelijk leven.
		e Ps. 90:2.
2 a LV 88:41;
Moz. 1:35.
GS Alwetend.
		b Spr. 5:21;
2 Ne. 9:20.
3 a Ps. 33:6–9.

Scheppen,
schepping.
4 a BJS Gen. 14:25–40
(Aanhangsel);
LV 45:11–14; 76:66–67;
84:99–100;
Moz. 7:18–21.
GS Zion.
GS
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heeft genomen; en voorwaar, Ik
zeg, ja, zovelen als er hebben
b
geloofd in mijn naam, want Ik
ben Christus, en in mijn eigen
naam heb Ik, krachtens het cbloed
dat Ik vergoten heb, bij de Vader
voor hen gepleit.
5 Maar zie, het overblijfsel van
de agoddelozen heb Ik in bketenen van duisternis vastgehouden
tot het coordeel van de grote dag,
dat aan het einde van de aarde
zal komen;
6 en evenzo zal Ik de goddelozen laten vasthouden, die mijn
stem niet willen horen, maar hun
hart verstokken, en wee, wee, wee
is hun doem.
7 Maar zie, voorwaar, voorwaar,
Ik zeg u dat mijn aogen op u rusten. Ik ben in uw bmidden, en u
kunt Mij niet zien;
8 maar de dag komt spoedig dat
u Mij wél zult azien en weten dat
Ik ben; want de sluier van duisternis zal spoedig worden vaneengescheurd, en hij die niet bgereinigd
is, zal de dag niet cverdragen.
9 Daarom, omgord uw lendenen en wees voorbereid. Zie, het
a
koninkrijk is van u, en de vijand
zal niet overwinnen.
10 Voorwaar, Ik zeg u: U bent

Leer en Verbonden 38:5–15

rein, maar niet allen; en er zijn
geen anderen in wie Ik bwelbehagen heb;
11 want alle avlees is verdorven voor mijn aangezicht; en de
machten van bduisternis heersen
op aarde onder de mensenkinderen, in de tegenwoordigheid van
alle heerscharen van de hemel —
12 hetgeen stilte doet heersen, en de gehele eeuwigheid
is a gepijnigd, en de b engelen
wachten op het grote bevel om
de aarde af te cmaaien, om het
d
onkruid te verzamelen om het
te everbranden; en zie, de vijand
is aaneengesloten.
13 En nu toon Ik u een verborgenheid, iets wat binnenskamers
plaatsvindt, ja, om na verloop
van tijd uw aondergang teweeg
te brengen, en u wist het niet;
14 maar nu vertel Ik het u, en u
bent gezegend, niet wegens uw
ongerechtigheid, noch wegens
uw ongelovige hart; want voorwaar, sommigen van u zijn schuldig voor mijn aangezicht, maar Ik
zal barmhartig zijn ten aanzien
van uw zwakheid.
15 Daarom, wees voortaan
a
sterk; b vrees niet, want het
koninkrijk is van u.
a

4 b LV 20:25; 35:2;
8 a Openb. 22:4–5.
45:3–5.
GS Wederkomst van
		c GS Verzoenen,
Jezus Christus.
verzoening.
		b GS Zuiver, zuiverheid.
5 a GS Onrechtvaardig,
		c Mal. 3:2.
onrechtvaardigen,
9 a Luk. 6:20.
onrechtvaardigheid.
GS Koninkrijk van God
		b 2 Petr. 2:4;
of koninkrijk van de
Judas 1:6.
hemel.
GS Hel.
10 a GS Rein en onrein.
		c GS Oordeel, het laatste. 		b LV 1:30.
7 a LV 1:1.
11 a Jes. 1:3–4;
		b LV 6:32; 29:5.
LV 33:4.

		b Micha 3:6;
LV 112:23;
Moz. 7:61–62.
12 a Moz. 7:41.
		b LV 86:3–7.
		c GS Oogst.
		d LV 88:94; 101:65–66.
		e Matt. 13:30.
13 a LV 5:32–33.
15 a GS Moed, moedig.
		b GS Vrees — Vrees voor
de mens.

Leer en Verbonden 38:16–28

16 En voor uw heil geef Ik u een
gebod, want Ik heb uw gebeden
gehoord en de a armen hebben
voor mijn aangezicht geklaagd en
de brijken heb Ik gemaakt en alle
vlees is het mijne en Ik ben geen
c
aannemer des persoons.
17 En Ik heb de aarde rijk
gemaakt, en zie, zij is mijn avoetbank, daarom zal Ik er wederom
op staan.
18 En Ik bied u grotere rijkdommen en acht het juist u die
te geven, namelijk een land van
belofte, een land vloeiende van
melk en honing, waarop geen vervloeking zal rusten wanneer de
Heer komt;
19 en Ik zal het u geven als uw
erfland, indien u ernaar streeft
met uw gehele hart.
20 En dit zal mijn verbond met
u zijn: U zult het als uw erfland
hebben, en als aerfgoed van uw
kinderen voor eeuwig, zolang
de aarde bestaat, en u zult
het wederom bezitten in eeuwigheid, en zij zal nooit meer
voorbijgaan.
21 Maar, voorwaar, Ik zeg u dat
u mettertijd geen koning of heerser zult hebben, want Ik zal uw
a
Koning zijn en over u waken.
22 Daarom, hoor naar mijn stem
16 a Mos. 4:16–18.
		b 1 Sam. 2:7.
		c Hand. 10:34;
Mro. 8:11–12;
LV 1:34–35.
17 a 1 Ne. 17:39;
Abr. 2:7.
20 a LV 45:58.
21 a Zach. 14:9;
2 Ne. 10:14;
Alma 5:50.
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en volg Mij, en u zult een vrij
volk zijn, en u zult geen wetten
hebben buiten mijn wetten wanneer Ik kom, want Ik ben uw
c
Wetgever, en wat kan mijn hand
weerhouden?
23 Maar, voorwaar, Ik zeg
u: a Leer elkaar overeenkomstig het ambt waartoe Ik u heb
aangewezen;
24 en laat ieder mens zijn broeder aachten als zichzelf, en bdeugd
en cheiligheid voor mijn aangezicht betrachten.
25 En wederom zeg Ik u: Laat
ieder mens zijn broeder achten als
zichzelf.
26 Want welk mens onder u
die twaalf zonen heeft en die
geen aannemer des persoons is
jegens hen, en zij dienen hem
gehoorzaam, zegt tot de een:
Wees gekleed in feestkledij
en neem hier plaats; en tot de
ander: Wees gekleed in lompen
en neem daar plaats — en aanschouwt zijn zonen en zegt: Ik
ben rechtvaardig?
27 Zie, dit heb Ik u gegeven
als een gelijkenis, en het is zoals
Ik ben. Ik zeg u: Wees aéén; en
indien u niet één bent, bent u de
mijnen niet.
28 En voorts, Ik zeg u dat de
a

22 a Joh. 10:27.
		b GS Jezus Christus —
Christus’ heerschappij
in het millennium.
		c Jes. 33:22;
Micha 4:2;
LV 45:59.
23 a LV 88:77–79, 118, 122.
GS Leraar, leren.
24 a Deut. 17:20;
1 Kor. 4:6.

b

		b LV 46:33.
GS Deugd,
deugdzaam,
deugdzaamheid.
		c GS Heiligheid.
27 a Joh. 17:21–23;
1 Kor. 1:10;
Efez. 4:11–14;
3 Ne. 11:28–30;
Moz. 7:18.
GS Een, eenheid.

Leer en Verbonden 38:29–39
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vijand in de binnenkamers u naar
het aleven staat.
29 U hoort van a oorlogen in
verre landen, en u zegt dat er
spoedig grote oorlogen in verre
landen zullen zijn, maar u kent
het hart van de mensen in uw
eigen land niet.
30 Ik vertel u deze dingen
wegens uw gebeden; welnu, avergaar bwijsheid in uw boezem als
een schat, opdat de goddeloosheid van de mensen u die dingen niet door hun goddeloosheid
openbaart, op een wijze die met
een luidere stem in uw oren zal
klinken dan die welke de aarde
zal doen schudden; maar indien
u voorbereid bent, zult u niet
vrezen.
31 En opdat u zult ontsnappen
aan de macht van de vijand, en
tot Mij zult worden vergaderd als
rechtvaardig volk, zonder asmet
en schuldeloos —
32 welnu, om die reden heb Ik
u het gebod gegeven dat u naar
a
Ohio moet gaan; en daar zal Ik
u mijn bwet geven; en daar zult
u worden cbegiftigd met macht
van omhoog;
33 en daarvandaan zullen degenen die Ik wil, auitgaan onder
alle natiën, en het zal hun worden gezegd wat zij moeten doen;
want Ik heb een groot werk in
gereedheid liggen, want Israël zal
28 a LV 5:33; 38:13.
29 a LV 45:26, 63; 87:1–5;
130:12.
30 a MJS 1:37.
		b GS Wijsheid.
31 a 2 Petr. 3:14.
32 a LV 37:3.
		b LV 42.

worden bbehouden, en Ik zal hen
leiden waarheen Ik ook wil, en
geen enkele macht zal mijn hand
c
weerhouden.
34 En nu geef Ik de kerkgemeente in deze streken een gebod
dat bepaalde mannen onder hen
zullen worden aangewezen, en zij
zullen worden aangewezen door
de astem van de kerkgemeente;
35 en zij zullen zich om de armen
en behoeftigen bekommeren en in
hun behoeften avoorzien, opdat
zij niet zullen lijden; en hen naar
de plaats zenden die Ik hun heb
geboden;
36 en dit zal hun werk zijn, om de
zaken in verband met het eigendom van deze kerk te besturen.
37 En laten zij die een boerderij
hebben die niet kan worden verkocht, die achterlaten of verpachten, naar het hun goeddunkt.
38 Zie erop toe dat alle dingen worden behouden; en wanneer mensen worden abegiftigd
met macht van omhoog en uitgezonden, zullen al die dingen in
de schoot van de kerk worden
verzameld.
39 En indien u de a rijkdommen zoekt die de Vader u volgens zijn wil geven wil, zult u
de rijksten van alle mensen zijn,
want u zult de rijkdommen van
de eeuwigheid bezitten; en het
moet zo zijn dat het aan Mij is

		c Luk. 24:49;
LV 39:15; 95:8;
110:9–10.
33 a GS Zendingswerk.
		b Jes. 45:17;
Jer. 30:10;
LV 136:22.
		c Dan. 4:35.

34 a

Algemene
instemming.
35 a GS Welzijn,
welzijnszorg.
38 a GS Begiftiging.
39 a Jakob 2:17–19;
LV 11:7.
GS

Leer en Verbonden 38:40–39:5

de rijkdommen van de aarde te
geven; maar hoed u voor choogmoed, opdat u niet wordt zoals
de dNephieten vanouds.
40 En voorts, Ik zeg u: Ik geef u
een gebod dat iedere man, zowel
ouderling, priester, leraar, alsook
lid, zich met al zijn kracht inzet,
met de arbeid van zijn a handen, om de dingen die Ik heb
b
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geboden voor te bereiden en te
volbrengen.
41 En laat uw a prediking de
b
waarschuwende stem zijn, ieder
mens tot zijn naaste, in mildheid
en zachtmoedigheid.
42 En ga weg auit het midden
van de goddelozen. Red u. Wees
rein, u die de vaten des Heren
draagt. Ja, amen.

AFDELING 39
Openbaring gegeven bij monde van de profeet Joseph Smith aan
James Covel op 5 januari 1831 te Fayette (New York). James Covel,
die ongeveer 40 jaar voorganger bij de methodisten was geweest, had
een verbond met de Heer gesloten dat hij elk gebod zou gehoorzamen
dat de Heer hem bij monde van de profeet Joseph zou geven.
1–4: de heiligen hebben de macht om
zonen van God te worden; 5–6: het
evangelie aannemen is Christus aannemen; 7–14: James Covel geboden
zich te laten dopen en te arbeiden in
de wijngaard van de Heer; 15–21:
de dienstknechten van de Heer moeten het evangelie prediken voorafgaande aan de wederkomst; 22–24:
zij die het evangelie aannemen zullen in tijd en in eeuwigheid worden
vergaderd.
Luister en hoor naar de stem van
Hem die van alle aeeuwigheid tot
alle eeuwigheid is, de grote bIk
Ben, ja, Jezus Christus —
39 b Haggaï 2:8.
		c GS Hoogmoed.
		d Mro. 8:27.
40 a 1 Kor. 4:12.
41 a GS Prediken.
		b GS Waarschuwen,
waarschuwing.

2 het alicht en het leven van de
wereld; een licht dat in de duisternis schijnt, en de duisternis
begrijpt het niet;
3 Hij die in het a midden des
tijds tot de mijnen is gekomen,
en de mijnen hebben Mij niet
aangenomen;
4 maar aan zovelen als Mij hebben aangenomen, heb Ik macht
gegeven om mijn azonen te worden; en zo zal Ik aan zovelen
als Mij zullen aannemen, macht
geven om mijn zonen te worden.
5 En voorwaar, voorwaar, Ik
zeg u: Hij die mijn evangelie aanneemt, aneemt Mij aan; en hij die

42 a Jes. 52:11.

39 1 a Hebr. 13:8;

LV 20:12; 35:1;
38:1–4.
		b Ex. 3:14.
GS Jehova.
2 a GS Licht, licht van

			 Christus.
3 a LV 20:26;
Moz. 6:57, 62.
4 a Joh. 1:12.
GS Zonen en dochters
van God.
5 a Joh. 13:20.

Leer en Verbonden 39:6–17
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mijn evangelie niet aanneemt,
neemt Mij niet aan.
6 En dit is mijn aevangelie: bekering en doop met water, en dan
komt de bdoop met vuur en de
Heilige Geest, ja, de Trooster,
die alle dingen toont en de vredige dingen van het koninkrijk
c
leert.
7 En nu, zie, Ik zeg u, mijn
dienstknecht aJames: Ik heb uw
werken gadegeslagen en Ik ken u.
8 En voorwaar, Ik zeg u: Uw hart
is nu, op dit moment, rechtvaardig voor mijn aangezicht; en zie,
Ik heb grote zegeningen uitgestort
op uw hoofd;
9 niettemin, u hebt grote smart
ondervonden, want u hebt Mij
vele malen verworpen wegens
hoogmoed en de zorgen van de
a
wereld.
10 Maar zie, de dagen van uw
bevrijding zijn gekomen, indien
u luistert naar mijn stem, die tot
u zegt: Sta op en laat u adopen,
en was uw zonden af, onder aanroeping van mijn naam, en u zult
mijn Geest ontvangen, en een
zegen zo groot als u nog nooit
hebt gekend.
11 En indien u dat doet, heb Ik
u op een groter werk voorbereid.
U zult de volheid van mijn evangelie prediken, die Ik in deze laatste dagen heb uitgezonden, het
6a

Bekeren (zich),
bekering;
Doop, dopen;
Evangelie.
		b GS Heilige Geest;
Wedergeboren, uit
God geboren.
		c LV 42:61.
GS

verbond dat Ik heb uitgezonden
om mijn volk, dat van het huis
van Israël is, aterug te winnen.
12 En het zal geschieden dat er
macht op u zal arusten; u zult een
groot geloof hebben, en Ik zal bij u
zijn en ga voor uw aangezicht uit.
13 U bent geroepen om in
mijn wijngaard te aarbeiden en
mijn kerk op te bouwen en Zion
b
tevoorschijn te brengen, opdat
het zich zal verblijden op de heuvels en zal cgedijen.
14 Zie, voorwaar, voorwaar, Ik
zeg u: U bent niet geroepen om
naar de oostelijke streken te gaan,
maar u bent geroepen om naar
Ohio te gaan.
15 En voor zover mijn volk zich
in Ohio verzamelt, heb Ik een
a
zegen bewaard zo groot als er
geen gekend is onder de mensenkinderen, en die zal op hun hoofd
worden uitgestort. En daarvandaan zullen er mannen uitgaan
onder balle cnatiën.
16 Zie, voorwaar, voorwaar, Ik
zeg u dat het volk in Ohio Mij
aanroept met groot geloof, denkende dat Ik mijn hand in oordeel
over de natiën zal weerhouden,
maar Ik kan mijn woord niet
verloochenen.
17 Daarom, vang aan uit alle
macht en roep trouwe arbeiders
voor mijn wijngaard, opdat die

7 a LV 40:1.
9 a Matt. 13:22.
10 a LV 40.
GS Doop, dopen.
11 a GS Israël — De
vergadering van
Israël.
12 a 2 Kor. 12:9.

13 a
		b
		c
15 a

Matt. 20:1–16.
Jes. 52:8.
LV 117:7.
LV 38:32; 95:8;
110:8–10.
		b LV 1:2.
		c GS Zendingswerk.

Leer en Verbonden 39:18– 40:3

voor de laatste maal zal worden
a
gesnoeid.
18 En voor zover zij zich wél
bekeren en de volheid van mijn
evangelie aannemen en geheiligd
worden, zal Ik mijn hand in aoordeel weerhouden.
19 Daarom, ga uit en roep met
luide stem, en zeg: Het koninkrijk van de hemel is nabij; en roep:
Hosanna! Gezegend de naam van
de allerhoogste God.
20 Ga uit, dopende met water,
en bereid de weg voor mijn aangezicht voor het tijdstip van mijn
a
komst;
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21 want de tijd is nabij; de dag
of het uur bweet niemand; maar
komen zal hij zeker.
22 En hij die deze dingen aanneemt, neemt Mij aan; en zij zullen tot Mij worden vergaderd in
tijd en in eeuwigheid.
23 En voorts zal het geschieden
dat u op zovelen als u met water
doopt uw ahanden zult leggen, en
zij zullen de bgave van de Heilige
Geest ontvangen en cuitzien naar
de tekenen van mijn dkomst, en
zij zullen Mij kennen.
24 Zie, Ik kom spoedig. Ja,
amen.
a

AFDELING 40
Openbaring gegeven aan de profeet Joseph Smith en Sidney Rigdon
op 6 januari 1831 te Fayette (New York). Voorafgaand aan het verslag
van deze openbaring staat er in Joseph Smiths geschiedenis: ‘Omdat
James [Covel] het woord van de Heer verwierp en tot zijn vroegere
beginselen en volk terugkeerde, gaf de Heer mij en Sidney Rigdon
de volgende openbaring.’ (Zie afdeling 39.)
1–3: vrees voor vervolging en de zorgen van de wereld leiden tot verwerping van het evangelie.
Zie, voorwaar, Ik zeg u dat het
hart van mijn dienstknecht aJames
Covel rechtvaardig was voor mijn
aangezicht, want hij had een verbond met Mij gesloten dat hij
gehoorzaam zou zijn aan mijn
woord.
17 a Jakob 5:61–75;
LV 24:19.
18 a GS Jezus Christus —
Rechter.
20 a GS Wederkomst van
Jezus Christus.
21 a Matt. 24:36.

2 En hij aontving het woord met
blijdschap, maar terstond verzocht Satan hem; en de vrees voor
b
vervolging en de zorgen van de
wereld deden hem het woord
c
verwerpen.
3 Daarom heeft hij mijn verbond verbroken, en het blijft aan
Mij met hem te handelen naar het
Mij goeddunkt. Amen.

		b MJS 1:40.
23 a GS Handoplegging.
		b GS Gave van de
Heilige Geest.
		c Openb. 3:3;
LV 35:15; 45:39–44.
		d 2 Petr. 3:10–14.

40 1 a LV 39:7–11.

2 a Mark. 4:16–19.
		b Matt. 13:20–22.
GS Vervolgen,
vervolging.
		c GS Afval.

Leer en Verbonden 41:1–7
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AFDELING 41
Openbaring gegeven aan de kerk bij monde van de profeet Joseph
Smith op 4 februari 1831 te Kirtland (Ohio). De openbaring draagt
de profeet en de ouderlingen van de kerk op te bidden om Gods ‘wet’
te ontvangen (zie afdeling 42). Joseph Smith was kort daarvoor vanuit New York in Kirtland aangekomen, en Leman Copley, een kerklid
uit het nabijgelegen Thompson (Ohio), ‘vroeg aan broeder Joseph en
Sidney [Rigdon] [. . .] of zij bij hem wilden komen wonen, en dat
hij voor huizen en voorraden zou zorgen’. De volgende openbaring
verduidelijkt waar Joseph en Sidney kunnen gaan wonen. Ook wordt
Edward Partridge als eerste bisschop van de kerk geroepen.
1–3: de ouderlingen zullen de kerk
besturen met de geest van openbaring; 4–6: ware discipelen zullen de
wet van de Heer aanvaarden en nakomen; 7–12: Edward Partridge aangewezen als bisschop voor de kerk.
Luister en hoor, o mijn volk, zegt
de Heer en uw God, u die Ik met
welbehagen azegen met de grootste van alle zegeningen, u die naar
Mij luistert; en u die niet naar Mij
luistert, die mijn naam hebt bbeleden, zal Ik cvervloeken met de
zwaarste van alle vervloekingen.
2 Luister, o ouderlingen van
mijn kerk die Ik geroepen heb,
zie, Ik geef u een gebod dat u bijeen moet komen om het aeens te
worden over mijn woord.
3 En door uw gelovig gebed zult
u mijn a wet ontvangen, opdat
u zult weten hoe mijn kerk te
41 1 a
		b
		c
2a
3a
4a

Zegen, zegenen,
zegening.
Deut. 11:26–28;
1 Ne. 2:23.
LV 56:1–4; 112:24–26.
GS Een, eenheid.
LV 42.
Zach. 14:9;
GS

besturen en alle dingen in orde
te hebben voor mijn aangezicht.
4 En Ik zal uw aheerser zijn wanneer Ik bkom; en zie, Ik kom spoedig, en u moet erop toezien dat
mijn wet nagekomen wordt.
5 Hij die mijn wet aaanneemt en
haar bnakomt, die is mijn discipel;
en hij die zegt dat hij haar aanneemt maar haar niet nakomt, die
is niet mijn discipel en zal uit uw
midden worden cuitgeworpen;
6 want het is niet goed dat de
dingen die de kinderen van het
koninkrijk toebehoren, aan hen
gegeven worden die ze niet waardig zijn, of aan de ahonden, of dat
de bparels voor de zwijnen geworpen worden.
7 En voorts, het is passend dat
mijn dienstknecht Joseph Smith
jr. een ahuis laat bouwen om in te
wonen en te bvertalen.

			 LV 45:59.
GS Jezus Christus —
Christus’ heerschappij
in het millennium.
		b GS Wederkomst van
Jezus Christus.
5 a Matt. 7:24.
		b Jak. 1:22–25;

LV 42:60.
		c LV 50:8–9.
GS Excommunicatie.
6 a Matt. 15:26.
		b Matt. 7:6.
7 a LV 42:71.
		b I.E. de Bijbel vertalen.
LV 45:60–61.

Leer en Verbonden 41:8–12

8 En voorts, het is passend dat
mijn dienstknecht Sidney Rigdon zijn leven leidt zoals het hem
goeddunkt, voor zover hij mijn
geboden onderhoudt.
9 En voorts, Ik heb mijn dienstknecht aEdward Partridge geroepen; en Ik geef een gebod dat
hij door de stem van de kerk zal
worden aangewezen, en geordend als bbisschop voor de kerk,
zijn handel achterlaat en al zijn
tijd c besteedt aan de arbeid in
de kerk;
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10 dat hij voor alle dingen zorgt
zoals hem in mijn wetten zal worden voorgeschreven ten dage dat
Ik ze geven zal.
11 En wel omdat zijn hart zuiver
is voor mijn aangezicht, want hij
is zoals aNathanaël vanouds, in
wie geen bbedrog is.
12 Deze woorden zijn u gegeven,
en ze zijn zuiver voor mijn aangezicht; pas daarom op hoe u ze
beschouwt, want op de dag van
het oordeel zal uw ziel er rekenschap van moeten geven. Ja, amen.

AFDELING 42
Openbaring in twee gedeelten gegeven bij monde van de profeet
Joseph Smith op 9 en 23 februari 1831 te Kirtland (Ohio). Het eerste
gedeelte, dat bestaat uit de verzen 1 t/m 72, werd in de aanwezigheid
van twaalf ouderlingen ontvangen en vervult de eerder gedane belofte
van de Heer dat de ‘wet’ in Ohio zou worden gegeven (zie afdeling
38:32). Het tweede gedeelte bestaat uit de verzen 73 t/m 93. De profeet specificeert deze openbaring als ‘behelzende de wet van de kerk’.
1–10: de ouderlingen geroepen om
het evangelie te prediken, bekeerlingen te dopen en de kerk op te
bouwen; 11–12: zij moeten geroepen en geordend worden en dienen
in de beginselen van het evangelie
te onderwijzen die in de Schriften
staan; 13–17: zij moeten onderwijzen en profeteren door de macht van
de Geest; 18–29: de heiligen geboden niet te doden, te stelen, te liegen, te begeren, echtbreuk te plegen
of kwaad te spreken over anderen;
30–39: wetten aangaande de toewijding van bezittingen uiteengezet;
9 a LV 36:1.
		b LV 72:9–12; 107:68–75.

40–42: hoogmoed en luiheid veroordeeld; 43–52: de zieken moeten door
zalving en door geloof worden genezen; 53–60: de kerk wordt bestuurd
volgens de Schriften; ze moeten de
wereld worden verkondigd; 61–69:
de plaats van het nieuwe Jeruzalem en de verborgenheden van het
koninkrijk zullen worden geopenbaard; 70–73: toegewijde bezittingen
moeten worden gebruikt om functionarissen van de kerk te onderhouden;
74–93: wetten aangaande ontucht,
echtbreuk, doden, stelen en het belijden van zonden uiteengezet.

GS Bisschop.
		c LV 51.

11 a Joh. 1:48.
		b GS Bedrog.

Leer en Verbonden 42:1–11
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Luister, o ouderlingen van mijn
kerk, die zich hebt bijeenverzameld in mijn naam, ja, Jezus
Christus, de Zoon van de levende
God, de Heiland van de wereld;
omdat u in mijn naam gelooft en
mijn geboden onderhoudt.
2 Wederom zeg Ik u: Luister en
hoor en gehoorzaam de awet die
Ik u geven zal.
3 Want voorwaar, Ik zeg: Daar
u zich bijeenverzameld hebt
volgens het agebod waarmee Ik
u geboden heb, en eensgezind
bent baangaande deze ene zaak,
en de Vader in mijn naam hebt
gevraagd, alzo zult u ontvangen.
4 Zie, voorwaar, Ik zeg u: Ik geef
u dit eerste gebod, dat u in mijn
naam zult uitgaan, eenieder van
u, behalve mijn dienstknechten
Joseph Smith jr. en Sidney Rigdon.
5 En Ik geef hun een gebod
dat zij voor een korte tijd zullen uitgaan, en het zal door de
macht van de a Geest worden
ingegeven wanneer zij zullen
terugkeren.
6 En u zult uitgaan in de macht
van mijn Geest, atwee aan twee
mijn evangelie predikend, in
mijn naam, uw stem verheffend
als het ware met het geluid van
een bazuin, mijn woord verkondigend gelijk engelen van God.
42 2 a LV 58:23.
3a
		b
5a
6a
9a
		b

Wet.
LV 38:32.
Matt. 18:19.
GS Heilige Geest.
Mark. 6:7.
GS Zendingswerk.
LV 57:1–2.
Ether 13:2–11;
GS

7 En u zult uitgaan, dopende
met water, en zeggen: Bekeer u,
bekeer u, want het koninkrijk van
de hemel is nabij.
8 En vanaf deze plaats zult u
uitgaan naar de streken westwaarts; en voor zover u diegenen vindt die u willen ontvangen,
zult u mijn kerk in iedere streek
opbouwen —
9 tot de tijd komt dat het u van
omhoog wordt geopenbaard wanneer de astad bNieuw-Jeruzalem
wordt gevestigd, opdat u cbijeenvergaderd kunt worden, opdat u
mijn dvolk kunt zijn, en Ik zal uw
God zijn.
10 En voorts, Ik zeg u dat mijn
dienstknecht aEdward Partridge
zal staan in het ambt waartoe
Ik hem heb aangewezen. En het
zal geschieden dat indien hij
overtreedt, er een bander in zijn
plaats zal worden aangewezen.
Ja, amen.
11 Voorts zeg Ik u dat het niemand zal worden gegeven uit te
gaan om mijn evangelie te aprediken, of om mijn kerk op te bouwen, tenzij hij is bgeordend door
iemand die het cgezag daartoe
bezit, en het de kerk bekend is dat
hij bevoegd is en door de hoofden van de kerk op de juiste wijze
geordend is.

			 LV 45:66–71;
84:2–5;
Moz. 7:62;
Art. 1:10.
GS Nieuw-Jeruzalem.
		c GS Israël — De
vergadering van
Israël.
		d Zach. 8:8.

10 a LV 41:9–11; 124:19.
		b LV 64:40.
11 a GS Prediken.
		b GS Ordenen, ordening;
Roepen, roeping, door
God geroepen.
		c GS Gezag;
Priesterschap.

Leer en Verbonden 42:12–26

12 En voorts, de ouderlingen,
priesters en leraren van deze kerk
zullen in de beginselen van mijn
evangelie bonderwijzen, die in de
c
Bijbel staan, en in het dBoek van
Mormon, dat de volheid van het
e
evangelie bevat.
13 En zij zullen de averbonden
en kerkelijke voorschriften nakomen en ze doen, en die zullen
hun leringen zijn, zoals zij door
de Geest geleid zullen worden.
14 En de Geest zal u gegeven
worden door het gelovige agebed;
en indien u de bGeest niet ontvangt, zult u niet onderwijzen.
15 En dit alles zult u nauwgezet doen zoals Ik heb geboden in
verband met uw onderwijs, totdat de volheid van mijn aSchriften
gegeven is.
16 En wanneer u uw stem door
de aTrooster verheft, zult u spreken en profeteren zoals het Mij
goeddunkt;
17 want zie, de Trooster weet
alle dingen en geeft getuigenis
van de Vader en van de Zoon.
18 En nu, zie, spreek Ik tot de
kerk. U zult niet adoden; en wie
a

12 a GS Ouderling.
		b Mos. 18:19–20;
LV 52:9, 36.
GS Leraar, leren.
		c GS Bijbel.
		d GS Boek van Mormon;
Schriften,
Schriftuur — Waarde
van de Schriften.
		e GS Evangelie.
13 a IE LV 20 (zie het
opschrift van
afdeling 20).
14 a LV 63:64.
GS Gebed.
		b GS Heilige Geest;

15 a
16 a
18 a

		b
19 a
20 a
21 a
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doodt zal geen vergeving in deze
wereld hebben, noch in de toekomende wereld.
19 En wederom zeg Ik: U zult
niet doden; want wie doodt, zal
a
sterven.
20 U zult niet astelen; en wie
steelt en zich niet wil bekeren, zal
uitgeworpen worden.
21 U zult niet aliegen; wie liegt
en zich niet wil bekeren, zal uitgeworpen worden.
22 U zult uw vrouw aliefhebben
met geheel uw hart, en haar baankleven en geen ander.
23 En wie een vrouw aanziet
om haar te a begeren, zal het
geloof verloochenen en zal de
Geest niet hebben; en als hij zich
niet bekeert, zal hij uitgeworpen
worden.
24 U zult niet aechtbreken; en
wie echtbreuk pleegt en zich niet
bekeert, zal uitgeworpen worden.
25 Maar hem die echtbreuk heeft
gepleegd en zich met geheel zijn
hart a bekeert, en het verzaakt,
en het niet meer doet, zult u
b
vergeven;
26 maar als hij het awederom
b

Leraar, leren —
Onderwijzen met de
Geest.
LV 42:56–58.
1 Kor. 2:10–14;
LV 68:2–4.
GS Trooster.
Ex. 20:13–17;
Matt. 5:21–37;
2 Ne. 9:35;
Mos. 13:21–24;
3 Ne. 12:21–37.
GS Moord.
GS Doodstraf.
GS Stelen.
GS Eerlijk, eerlijkheid;

22 a
		b
23 a

24 a
25 a
		b
26 a

Liegen.
GS Huwelijk, huwen;
Liefde.
Gen. 2:23–24;
Efez. 5:25, 28–33.
Matt. 5:28;
3 Ne. 12:28;
LV 63:16.
GS Wellust.
GS Echtbreuk.
GS Bekeren (zich),
bekering.
Joh. 8:3–11.
GS Vergeven.
2 Petr. 2:20–22;
LV 82:7.

Leer en Verbonden 42:27–35
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doet, zal het hem niet vergeven
worden, maar hij zal uitgeworpen worden.
27 U zult niet akwaadspreken
over uw naaste, noch hem enige
schade berokkenen.
28 U weet dat mijn wetten
aangaande deze dingen in mijn
Schriften gegeven zijn; wie zondigt en zich niet bekeert, zal auitgeworpen worden.
29 Indien u Mij aliefhebt, zult u
Mij bdienen en al mijn geboden
c
onderhouden.
30 En zie, u zult aan de aarmen
denken, en hetgeen u hun te
geven hebt van uw bezittingen
voor hun bonderhoud, ctoewijden
met een verbond en een akte die
niet te verbreken zijn.
31 En voor zover u van uw bezit
a
geeft aan de barmen, geeft u het
aan Mij; en het moet worden
voorgelegd aan de cbisschop van
mijn kerk en zijn raadgevers, twee
van de ouderlingen of hogepriesters, die hij zal aanwijzen of heeft
aangewezen en daangesteld voor
dat doel.
32 En het zal geschieden dat
wanneer het de bisschop van mijn
kerk is voorgelegd, en nadat hij
deze verklaringen aangaande de
a
toewijding van de bezittingen
27 a GS Roddel.
28 a GS Excommunicatie.
29 a Joh. 14:15, 21.
		b GS Dienstbetoon.
		c GS Gehoorzaam,
gehoorzaamheid,
gehoorzamen.
30 a Mos. 4:16–26;
Alma 1:27.
GS Arm, armen.
		b GS Welzijn,

		c
31 a
		b
		c
		d
32 a
		b

van mijn kerk heeft ontvangen,
zodat ze de kerk niet ontnomen
kunnen worden, overeenkomstig
mijn geboden, dat ieder mens aan
Mij b verantwoording verschuldigd zal zijn, als crentmeester over
zijn eigen bezit, of over hetgeen
hij door middel van toewijding
heeft ontvangen, zoveel als voor
hemzelf en zijn gezin dtoereikend
is.
33 En voorts, als er na deze eerste toewijding meer bezittingen
in handen van de kerk of van
haar leden zijn dan voor hun
onderhoud nodig is, hetgeen een
a
overschot is dat aan de bisschop
toegewijd moet worden, dan
moet het bewaard worden om er
van tijd tot tijd van te geven aan
hen die niet hebben, opdat eenieder die iets nodig heeft in ruime
mate wordt voorzien en naar zijn
behoeften ontvangt.
34 Daarom moet het overschot in mijn voorraadhuis worden bewaard om de armen en
de behoeftigen te helpen, zoals
door de hoge raad van de kerk
en de bisschop en zijn raad wordt
bepaald;
35 en met het doel land te
kopen voor het algemeen welzijn van de kerk, en bedehuizen

welzijnszorg.
GS Toewijden, wet van
toewijding.
Mos. 2:17.
GS Aalmoes.
GS Arm, armen.
GS Bisschop.
GS Aanstellen,
aanstelling.
LV 51:4.
LV 72:3–11.

Verantwoordelijk,
verantwoordelijkheid,
verantwoorden,
verantwoording.
		c GS Rentmeester,
rentmeesterschap.
		d LV 51:3.
33 a LV 42:55; 51:13;
119:1–3.
GS

Leer en Verbonden 42:36– 48

te bouwen en Nieuw-Jeruzalem
op te bouwen, dat hierna zal worden geopenbaard —
36 opdat mijn verbondsvolk
bijeenvergaderd kan worden ten
dage dat Ik tot mijn atempel bkom.
En dit doe Ik voor de redding van
mijn volk.
37 En het zal geschieden dat wie
zondigt en zich niet bekeert, uit
de kerk zal worden ageworpen, en
hetgeen hij btoegewijd heeft aan
de armen en behoeftigen van mijn
kerk, of met andere woorden aan
Mij, niet zal terugontvangen —
38 want voor zover u het aan de
minsten van dezen adoet, doet u
het aan Mij.
39 Want het zal geschieden dat
wat Ik bij monde van mijn profeten gesproken heb, vervuld zal
worden; want Ik zal een deel van
de rijkdommen van diegenen
onder de andere volken die mijn
evangelie omhelzen, toewijden
aan de armen van mijn volk die
van het huis van Israël zijn.
40 En voorts, u zult niet ahooghartig zijn; laat al uw bkleding
eenvoudig zijn, en de schoonheid ervan de schoonheid van
het werk van uw eigen handen;
41 en laten alle dingen in
a

35 a
36 a
		b
37 a
		b
38 a

Nieuw-Jeruzalem;
Zion.
LV 36:8.
Mal. 3:1.
LV 41:5;
50:8–9.
GS Excommunicatie.
GS Toewijden, wet van
toewijding.
Matt. 25:34–40.
GS Naastenliefde;
GS
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reinheid voor mijn aangezicht
worden gedaan.
42 U zult niet alui zijn; want wie
lui is, zal van de arbeider noch
het brood eten, noch de kleding
dragen.
43 En wie onder u aziek zijn en
niet het geloof hebben om genezen te worden, maar toch gelovig zijn, zullen met alle tederheid
verzorgd worden, met kruiden
en lichte kost, en dat niet door de
hand van een vijand.
44 En de ouderlingen van de
kerk, twee of meer, moeten geroepen worden, en zij zullen voor
hen bidden en hun in mijn naam
de ahanden opleggen; en als zij
sterven, bsterven zij voor Mij, en
als zij leven, leven zij voor Mij.
45 U zult in aliefde met elkaar
b
leven, zodat u zult cwenen om
het verlies van hen die sterven, en vooral van hen die geen
d
hoop hebben op een heerlijke
opstanding.
46 En het zal geschieden dat zij
die in Mij sterven, de adood niet
zullen smaken, want die zal bzoet
voor hen zijn;
47 en zij die niet in Mij sterven,
wee hun, want hun dood is bitter.
48 En voorts, het zal geschieden

Welzijn, welzijnszorg.
40 a Spr. 16:5.
GS Hoogmoed.
		b GS Ingetogenheid.
42 a LV 68:30–32.
GS Lui, luiheid.
43 a GS Ziek, ziekte.
44 a GS Handoplegging;
Zalving van
zieken.
		b Rom. 14:8;

45 a
		b
		c
		d
46 a
		b

Openb. 14:13;
LV 63:49.
1 Joh. 4:16, 20–21.
GS Liefde.
Alma 28:11–12.
1 Kor. 15:19–22.
GS Hoop.
GS Dood, tijdelijke.
Openb. 14:13.

Leer en Verbonden 42:49–62
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dat wie ageloof in Mij heeft om
b
genezen te worden, en niet tot
de dood is cbestemd, zal genezen.
49 Wie geloof heeft om te zien,
zal zien.
50 Wie geloof heeft om te horen,
zal horen.
51 De lamme die geloof heeft om
op te springen, zal opspringen.
52 En wie niet het geloof hebben
om deze dingen te doen, maar wél
in Mij geloven, hebben de macht
om mijn azonen te worden; en
voor zover zij mijn wetten niet
schenden, zult u hun zwakheden
b
verdragen.
53 U zult standhouden op de
plaats van uw arentmeesterschap.
54 U zult het kleed van uw broeder niet wegnemen; u zult betalen
voor hetgeen u van uw broeder
ontvangt.
55 En indien u meer averkrijgt
dan hetgeen voor uw onderhoud
nodig is, zult u het naar mijn
b
voorraadhuis brengen, opdat
alle dingen gedaan zullen worden overeenkomstig hetgeen Ik
gezegd heb.
56 U zult vragen, en mijn aSchriften zullen gegeven worden zoals
48 a LV 46:19.
GS Geloof, geloven.
		b GS Genezen,
genezingen.
		c Pred. 3:1–2;
Hand. 17:26;
Hebr. 9:27;
LV 122:9.
52 a GS Zonen en dochters
van God.
		b Rom. 15:1.
GS Begeleiding.
53 a GS Rentmeester,

Ik beschikt heb, en zij moeten veilig worden bbewaard;
57 en het is raadzaam dat u het
stilzwijgen daarover bewaart en
er niet in onderwijst totdat u ze
volledig hebt ontvangen.
58 En Ik geef u een gebod
dat u dan alle mensen daarin
onderwijzen zult, want a alle
natiën, geslachten, talen en volken zullen daarin onderwezen
worden.
59 U zult de dingen die u ontvangen hebt, die u in mijn Schriften
als wet gegeven zijn, aanvaarden
als mijn wet voor het besturen van
mijn kerk;
60 en wie naar die dingen ahandelt, zal behouden worden, en
wie er niet naar handelt, zal
b
verdoemd worden als hij zo
doorgaat.
61 Indien u vraagt, zult u aopenbaring op openbaring, b kennis
op kennis ontvangen, opdat u de
c
verborgenheden en de dvredige
dingen zult kennen — datgene
wat evreugde brengt, datgene wat
het eeuwige leven brengt.
62 U zult vragen, en het zal u
in de door Mij bestemde tijd

rentmeesterschap.
55 a LV 82:17–19;
119:1–3.
		b LV 42:34; 51:13.
56 a LV 45:60–61.
		b GS Schriften,
Schriftuur — Waarde
van de Schriften.
58 a LV 1:2.
60 a LV 41:5.
GS Gehoorzaam,
gehoorzaamheid,
gehoorzamen.

		b Moz. 5:15.
GS Verdoemenis.
61 a GS Openbaring.
		b Abr. 1:2.
GS Getuigenis;
Kennis.
		c LV 63:23.
GS Verborgenheden
van God.
		d LV 39:6.
		e GS Vreugde.

Leer en Verbonden 42:63–75

geopenbaard worden waar
a
Nieuw-Jeruzalem gebouwd zal
worden.
63 En zie, het zal geschieden dat
mijn dienstknechten uitgezonden
zullen worden naar het oosten en
naar het westen, naar het noorden
en naar het zuiden.
64 Maar laat wie nu naar het oosten gaat, hun die bekeerd zullen
worden leren om naar het awesten
te vluchten, en wel wegens hetgeen er op aarde gaat komen, en
wegens bgeheime verenigingen.
65 Zie, u zult al deze dingen
nakomen, en groot zal uw beloning zijn; want u is het gegeven de verborgenheden van het
koninkrijk te kennen, maar de
wereld is het niet gegeven ze te
kennen.
66 U zult de wetten die u ontvangen hebt, nakomen en getrouw
zijn.
67 En u zult hierna kerkelijke a verbonden ontvangen,
die voldoende zullen zijn om
u te vestigen, zowel hier als in
Nieuw-Jeruzalem.
68 Welnu, laat wie in awijsheid
tekortschiet, Mij erom vragen, en
Ik zal hem overvloedig geven en
hem geen verwijten maken.
69 Hef uw hart op en juich,
want het a koninkrijk, of met
andere woorden, de b sleutels
62 a LV 57:1–5.
64 a LV 45:64.
		b GS Geheime
verenigingen.
67 a LV 82:11–15.
68 a Jak. 1:5.
GS Wijsheid.
69 a GS Koninkrijk van
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van de kerk, zijn u gegeven. Ja,
amen.
70 De apriesters en bleraren zullen hun crentmeesterschap hebben, evenals de leden.
71 En de gezinnen van de ouderlingen of hogepriesters die aangewezen zijn om de bisschop in alle
dingen als raadgever bij te staan,
moeten onderhouden worden uit
het bezit dat de bisschop atoegewijd is voor het welzijn van de
armen en voor andere doeleinden, zoals eerder genoemd;
72 ofwel zij moeten een billijke
vergoeding voor al hun diensten
ontvangen, in de vorm van een
rentmeesterschap of anderszins,
zoals het de raadgevers en bisschop goeddunkt of door hen
wordt besloten.
73 En ook de bisschop zal zijn
onderhoud of een billijke vergoeding ontvangen voor al zijn diensten in de kerk.
74 Zie, voorwaar, Ik zeg u dat
wie ook onder u hun huwelijkspartner weggezonden hebben
wegens aontucht, of met andere
woorden, als zij in alle nederigheid van hart tegenover u getuigen dat dat het geval is, dan
zult u hen niet uit uw midden
uitwerpen;
75 maar indien u ontdekt dat
mensen hun huwelijkspartner

God of koninkrijk van
de hemel.
		b Matt. 16:19; LV 65:2.
GS Sleutels van het
priesterschap.
70 a GS Priester, Aäronisch
priesterschap.
		b GS Leraar, Aäronisch

priesterschap.
GS Rentmeester,
rentmeesterschap.
71 a GS Toewijden, wet van
toewijding.
74 a GS Ontucht;
Seksuele
onzedelijkheid.

		c

Leer en Verbonden 42:76–89
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wegens aoverspel verlaten hebben, en zij zelf de overtreder zijn,
en hun huwelijkspartner in leven
is, zullen zij wél uit uw midden
b
uitgeworpen worden.
76 En voorts, Ik zeg u dat u
a
waakzaam en voorzichtig zult
zijn, met grondige ondervraging,
opdat u zulke mensen niet onder
u aanneemt indien zij gehuwd
zijn;
77 en indien zij niet gehuwd zijn,
zullen zij zich van al hun zonden
bekeren, anders zult u hen niet
aannemen.
78 En voorts, eenieder die tot
deze kerk van Christus behoort,
zal alle geboden en verbonden
van de kerk nauwgezet nakomen.
79 En het zal geschieden dat als
mensen onder u adoden, zij overgeleverd zullen worden, en er
met hen gehandeld zal worden
volgens de wetten van het land;
want bedenk dat hij geen vergeving heeft; en het moet volgens
de wetten van het land bewezen
worden.
80 En indien een man of vrouw
overspel pleegt, zal hij of zij verhoord worden voor twee ouderlingen van de kerk, of meer, en
ieder woord zal tegen hem of
haar vast komen te staan door
twee getuigen van de kerk, en
niet van de vijand; maar indien
er meer dan twee getuigen zijn,
is dat beter.
81 Maar hij of zij zal aangeklaagd
75 a
		b
76 a
79 a

GS
GS
GS
GS

Echtbreuk.
Excommunicatie.
Waken, wachters.
Moord.

85 a
86 a

worden op de verklaring van
twee getuigen; en de ouderlingen zullen de zaak voorleggen
aan de kerk, en de kerk zal de
hand tegen hem of haar opheffen, opdat er met hen gehandeld
wordt overeenkomstig de wet
van God.
82 En indien het mogelijk is, is
het nodig dat de bisschop ook
aanwezig is.
83 En zo zult u handelen in
alle gevallen die u voorgelegd
worden.
84 En indien een man of vrouw
rooft, zal hij of zij overgeleverd
worden aan de wet van het land.
85 En indien hij of zij asteelt, zal
hij of zij overgeleverd worden aan
de wet van het land.
86 En indien hij of zij aliegt, zal
hij of zij overgeleverd worden aan
de wet van het land.
87 En indien hij of zij enigerlei
ongerechtigheid bedrijft, zal hij
of zij overgeleverd worden aan
de wet, ja, die van God.
88 En indien uw abroeder of zuster u bonrecht doet, zult u met hem
of haar onder vier ogen spreken;
en indien hij of zij cbekent, zult u
tot verzoening komen.
89 En indien hij of zij niet
bekent, zult u hem of haar overleveren aan de kerk, niet aan de
leden, maar aan de ouderlingen. En het zal plaatsvinden in
een vergadering, en niet voor de
wereld.

Stelen.
Eerlijk, eerlijkheid;
Liegen.
88 a GS Broeder;
GS
GS

Zuster.
		b Matt. 18:15–17.
		c GS Belijden,
belijdenis.
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90 En indien uw broeder of zuster velen onrecht doet, zal hij of zij
a
bestraft worden tegenover velen.
91 En indien iemand openlijk
onrecht doet, zal hij of zij openlijk berispt worden, opdat hij of zij
beschaamd zal worden. En indien
hij of zij niet bekent, zal hij of zij
overgeleverd worden aan de wet
van God.
92 Indien iemand in het

90

verborgen onrecht doet, zal hij of
zij berispt worden in het verborgen, opdat hij of zij gelegenheid
zal hebben in het verborgen te
bekennen aan hem of haar tegen
wie hij of zij onrecht heeft gedaan,
en ook aan God, opdat de kerk
niet smadelijk over hem of haar
zal spreken.
93 En aldus zult u in alle dingen
handelen.

AFDELING 43
Openbaring gegeven bij monde van de profeet Joseph Smith in februari
1831 te Kirtland (Ohio). Enkele leden van de kerk waren in die tijd
verontrust omdat sommigen ten onrechte beweerden openbaarder te
zijn. De profeet deed navraag bij de Heer en ontving deze boodschap,
die was gericht aan de ouderlingen van de kerk. Het eerste gedeelte
heeft betrekking op kerkbestuur; het tweede gedeelte bevat een waarschuwing die de ouderlingen aan de natiën van de aarde moeten geven.
1–7: openbaringen en geboden komen
alleen door degene die aangewezen is;
8–14: de heiligen worden geheiligd
door in alle heiligheid voor het aangezicht van de Heer te handelen; 15–
22: de ouderlingen uitgezonden om
op te roepen tot bekering en de mensen voor te bereiden op de grote dag
van de Heer; 23–28: de Heer roept
de mensen toe met zijn eigen stem
en door de krachten van de natuur;
29–35: het millennium zal komen en
Satan zal gebonden worden.
O luister, ouderlingen van mijn
kerk, en neig het oor tot de woorden die Ik tot u spreken zal.
90 a

Kastijden,
kastijding.
43 2 a LV 42.
GS

2 Want zie, voorwaar, voorwaar,
Ik zeg u dat u een gebod als awet
voor mijn kerk ontvangen hebt,
bij monde van hem die Ik voor
u aangewezen heb om bgeboden
en openbaringen uit mijn hand te
ontvangen.
3 En dit zult u zeker weten: dat
er geen ander voor u is aangewezen om geboden en openbaringen te ontvangen totdat hij
wordt weggenomen, mits hij in
Mij ablijft.
4 Maar voorwaar, voorwaar,
Ik zeg u dat er ageen ander voor
deze gave zal worden aangewezen behalve door hem; want als

Geboden van God;
Openbaring.
3 a Joh. 15:4.

		b

GS

4 a LV 28:2–3.
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ze hem ontnomen wordt, zal hij
geen macht hebben, behalve om
een ander in zijn plaats aan te
wijzen.
5 En dit zal een wet voor u zijn,
zodat u niet de leringen van iedereen die tot u komt als openbaring
of gebod aanneemt;
6 en dit geef Ik u, opdat u niet
a
misleid zult worden, opdat u zult
weten dat ze niet van Mij zijn.
7 Want voorwaar, Ik zeg u dat
wie door Mij ageordend is, zal
binnenkomen door de bpoort en
geordend worden, zoals Ik u eerder gezegd heb, om in die openbaringen te onderwijzen die u
ontvangen hebt en ontvangen
zult bij monde van hem die Ik heb
aangewezen.
8 En nu, zie, Ik geef u een gebod
dat wanneer u bijeenvergaderd
bent, u elkaar zult aonderrichten
en opbouwen, opdat u zult weten
hoe te handelen en mijn kerk te
besturen, hoe te handelen ten aanzien van de onderdelen van mijn
wet en de geboden die Ik gegeven heb.
9 En zo zult u onderricht worden in de wet van mijn kerk en
a
geheiligd worden door hetgeen
u ontvangen hebt, en u zult zich
ertoe verbinden om in alle heiligheid voor mijn aangezicht te
handelen,
6 a LV 46:7.
GS Misleiden,
misleiding.
7 a GS Ordenen, ordening.
		b Matt. 7:13–14;
2 Ne. 9:41; 31:9, 17–18;
3 Ne. 14:13–14;
LV 22.

10 opdat er, voor zover u dat
doet, heerlijkheid atoegevoegd zal
worden aan het koninkrijk dat u
ontvangen hebt. Voor zover u het
niet doet, zal het bweggenomen
worden, ja, datgene wat u ontvangen hebt.
11 Delg uit de aongerechtigheid
die onder u is; heilig u voor mijn
aangezicht;
12 en indien u de heerlijkheden
van het koninkrijk verlangt, wijs
dan mijn dienstknecht Joseph
Smith jr. aan en aondersteun hem
voor mijn aangezicht door gelovig gebed.
13 En voorts, Ik zeg u: Indien
u de averborgenheden van het
koninkrijk verlangt, voorzie hem
dan van voedsel en kleding, en
alles wat hij nodig heeft om het
werk te volbrengen dat Ik hem
geboden heb;
14 en indien u dat niet doet, zal
hij met hen verblijven die hem
aanvaard hebben, opdat Ik Mij
een arein volk voor mijn aangezicht zal bewaren.
15 Voorts zeg Ik: Luister, ouderlingen van mijn kerk, die Ik
aangewezen heb: U wordt niet
uitgezonden om onderwezen te
worden, maar om de mensenkinderen de dingen te aleren die Ik in
uw handen gelegd heb door de
macht van mijn bGeest;

8 a LV 88:77.
9 a GS Heiliging.
10 a Alma 12:10.
		b Mark. 4:25.
11 a GS Zonde.
12 a GS Steunen van
kerkleiders.
13 a GS Verborgenheden

14 a
15 a
		b

van God.
GS Zuiver, zuiverheid.
GS Zendingswerk.
GS Leraar, leren —
Onderwijzen met de
Geest.

Leer en Verbonden 43:16–25

16 en u zult onderwezen worden van omhoog. bHeilig u en u
zult met macht cbegiftigd worden, opdat u zult geven zoals Ik
gesproken heb.
17 Luister, want zie, de agrote
b
dag van de Heer is nabij.
18 Want de dag komt dat de
Heer zijn astem verheft vanuit de
hemel; de hemelen zullen bschudden en de aarde zal cbeven, en
de dbazuin van God zal schallen
zowel lang als luid, en tot de slapende natiën roepen: U heiligen,
e
sta op en leef; u zondaars, fblijf
en gslaap totdat Ik wederom roep.
19 Daarom, omgord uw lendenen, opdat u niet onder de goddelozen aangetroffen zult worden.
20 Verhef uw stem en spaar uzelf
niet. Roep de natiën op tot bekering, zowel jong als oud, zowel
geknechte als vrije, en zeg: Bereid
u voor op de grote dag van de
Heer;
21 want als ik, die een mens ben,
mijn stem verhef en u oproep tot
bekering, en u haat mij, wat zult
u dan zeggen wanneer de dag
komt dat de adonderslagen hun
stem verheffen van de einden der
aarde, en allen die leven in de oren
roepen: Bekeer u, en bereid u voor
op de grote dag van de Heer?
a

16 a
		b
		c
17 a
		b

Inspiratie,
inspireren.
GS Heiliging.
Luk. 24:49;
LV 38:32; 95:8–9;
110:8–10.
Mal. 4:5;
LV 2:1; 34:6–9.
LV 29:8.
GS Wederkomst van
Jezus Christus.
GS
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22 Ja, en voorts, wanneer de bliksemschichten van het oosten naar
het westen flitsen en hun stem
verheffen tot allen die leven en
de oren van allen die horen doen
tuiten, met deze woorden: Bekeer
u, want de grote dag van de Heer
is gekomen?
23 En voorts, de Heer zal zijn
stem vanuit de hemel verheffen,
en zeggen: Luister, o natiën van
de aarde en hoor de woorden van
die God die u gemaakt heeft.
24 O natiën van de aarde, hoe
dikwijls heb Ik u willen vergaderen, gelijk een ahen haar kuikens
onder haar vleugels vergadert,
maar u hebt niet bgewild!
25 Hoe dikwijls heb Ik u bij
monde van mijn adienstknechten
b
toegeroepen, en door de cbediening van engelen en met mijn
eigen stem, en met de stem van
donderslagen en met de stem van
bliksemschichten en met de stem
van orkanen en met de stem van
aardbevingen en zware hagelstormen, en met de stem van dhongersnoden en pestilentiën van
iedere soort, en met het machtige
geluid van een bazuin en met
de stem van het oordeel en met
de stem van ebarmhartigheid de
gehele dag door, en met de stem

18 a Joël 2:11;
LV 133:50.
		b Joël 2:10; 3:16;
LV 45:48.
		c LV 88:87.
		d LV 29:13; 45:45.
		e GS Opstanding.
		f LV 76:85; 88:100–101.
		g Mrm. 9:13–14.
21 a 2 Ne. 27:2; LV 88:90.
24 a Matt. 23:37;

3 Ne. 10:4–6.
		b GS Opstand.
25 a Matt. 23:34.
GS Profeet.
		b Hel. 12:2–4.
		c LV 7:6; 130:4–5.
		d Jer. 24:10; Amos 4:6;
LV 87:6;
MJS 1:29.
		e GS Barmhartig,
barmhartigheid.
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van heerlijkheid en eer en de rijkdommen van het eeuwige leven,
en heb u willen redden met een
f
eeuwigdurende redding, maar u
hebt niet gewild!
26 Zie, de dag is gekomen dat de
beker van de verbolgenheid van
mijn gramschap vol is.
27 Zie, voorwaar, Ik zeg u dat
dit de woorden zijn van de Heer,
uw God.
28 Daarom, arbeid, aarbeid in
mijn wijngaard voor de laatste
maal; roep de bewoners van de
aarde voor de laatste maal toe.
29 Want Ik zal in de door Mij
bestemde tijd op aarde akomen
om te oordelen, en mijn volk zal
verlost worden en zal met Mij op
aarde regeren.
30 Want het grote amillennium,
waarover Ik gesproken heb bij
monde van mijn dienstknechten,
zal komen.
31 Want a Satan zal worden

gebonden, en wanneer hij
wederom losgelaten wordt, zal hij
slechts voor een ckorte tijd regeren, en dan komt het deinde van
de aarde.
32 En wie arechtvaardig leeft, zal
in een ogenblik bveranderd worden, en de aarde zal vergaan als
door vuur.
33 En de onrechtvaardigen zullen heengaan in onblusbaar avuur,
en hun einde weet geen mens op
aarde, noch zal iemand het ooit
weten, totdat zij voor Mij komen
om bgeoordeeld te worden.
34 Luister naar deze woorden.
Zie, Ik ben Jezus Christus, de
a
Heiland van de wereld. bBewaar
deze dingen als een schat in uw
hart, en laat de cplechtige ernst
van de eeuwigheid dimmer in uw
e
gedachten zijn.
35 Wees aernstig. Onderhoud al
mijn geboden. Ja, amen.
b

AFDELING 44
Openbaring gegeven aan de profeet Joseph Smith en Sidney Rigdon
eind februari 1831 te Kirtland (Ohio). Overeenkomstig de hierin
uiteengezette opdracht, schreef de kerk een conferentie uit, om te
worden gehouden aan het begin van de daaropvolgende maand juni.
25 f

28 a

29 a
30 a
31 a

Eeuwig leven;
Heil;
Onsterfelijk,
onsterfelijkheid.
Jakob 5:71;
LV 33:3.
GS Wijngaard van de
Heer.
GS Wederkomst van
Jezus Christus.
GS Millennium.
1 Ne. 22:26.
GS

GS Duivel.
		b LV 45:55; 84:100;
88:110.
		c Openb. 20:3;
Jakob 5:77;
LV 29:22.
		d GS Wereld — Einde
van de wereld.
32 a GS Rechtvaardig,
rechtvaardigen,
rechtvaardigheid.
		b 1 Kor. 15:51–52;

33 a
		b
34 a
		b
		c
		d
		e
35 a

LV 63:51; 101:31.
GS Opstanding.
Matt. 3:12.
GS Jezus Christus —
Rechter.
GS Heiland.
MJS 1:37.
LV 84:61; 100:7–8.
GS Overwegen.
GS Verstand.
Rom. 12:3;
LV 18:21.

Leer en Verbonden 44:1–6
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1–3: de ouderlingen moeten in een
conferentie bijeenkomen; 4–6: zij
moeten zich organiseren volgens de
wetten van het land en voor de armen
zorgen.

en bekering tot het volk zullen
a
prediken.
4 En velen zullen worden
a
bekeerd, zodat u macht verkrijgen zult om u te organiseren bvolgens de wetten van de mens;
5 opdat uw avijanden geen macht
over u zullen hebben; opdat u in
alle dingen bewaard zult worden; opdat u in staat zult worden
gesteld mijn wetten na te leven;
opdat iedere band waarmee de
vijand mijn volk tracht te vernietigen, verbroken zal worden.
6 Zie, Ik zeg u dat u de armen en
de behoeftigen abezoeken moet en
in hun behoeften voorzien, opdat
zij onderhouden zullen worden
totdat alle dingen gedaan zullen
worden overeenkomstig mijn wet
die u ontvangen hebt. Amen.

Zie, aldus zegt de Heer tot u, mijn
dienstknechten: Ik acht het raadzaam dat de ouderlingen van mijn
kerk, per brief of op een andere
wijze, vanuit het oosten en het
westen, en vanuit het noorden
en het zuiden, bijeengeroepen
worden.
2 En het zal geschieden dat Ik,
voor zover zij getrouw zijn en
geloof in Mij oefenen, mijn aGeest
op hen zal uitstorten ten dage dat
zij bijeenkomen.
3 En het zal geschieden dat zij
zullen uitgaan in de omstreken

AFDELING 45
Openbaring gegeven aan de kerk bij monde van de profeet Joseph
Smith op 7 maart 1831 te Kirtland (Ohio). Voorafgaand aan het
verslag van deze openbaring vermeldt Joseph Smiths geschiedenis
dat er ‘in deze periode van de kerk [. . .] vele valse geruchten [. . .]
en dwaze verhalen gedrukt [. . .] en verspreid werden, [. . .] om de
mensen ervan te weerhouden het werk te onderzoeken of het geloof
te omhelzen [. . .]. Maar tot grote vreugde van de heiligen, [. . .] ontving ik het volgende.’
1–5: Christus is onze Voorspraak bij
de Vader; 6–10: het evangelie is een
boodschapper om voor de Heer uit de
44 2 a Hand. 2:17.
3a
4a

Prediken.
Bekeren (zich),
bekering.
GS
GS

weg te bereiden; 11–15: Henoch en
zijn broeders werden door de Heer
tot Zich genomen; 16–23: Christus

		b LV 98:5–7.
5 a 2 Ne. 4:33.
6 a Jak. 1:27.
GS Medelijden;

Welzijn,
welzijnszorg.
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openbaart de tekenen van zijn komst
zoals die op de Olijfberg gegeven
zijn; 24–38: het evangelie zal worden hersteld, de tijden van de andere
volken zullen worden vervuld en
een verwoestende ziekte zal het land
bedekken; 39–47: de wederkomst zal
gepaard gaan met tekenen, wonderen en de opstanding; 48–53: Christus zal op de Olijfberg staan en de
Joden zullen de wonden in zijn handen en voeten zien; 54–59: de Heer
zal regeren in het millennium; 60–
62: de profeet opgedragen te beginnen met de vertaling van het Nieuwe
Testament, waardoor belangrijke kennis verschaft zal worden; 63–75: de
heiligen geboden zich te vergaderen
en het nieuwe Jeruzalem te bouwen,
waar mensen uit alle natiën naartoe
zullen komen.

ten einde en de coogst voorbij, en
uw ziel niet gered.
3 Luister naar Hem die de avoorspraak bij de Vader is, die uw
zaak bij Hem bepleit —
4 en zegt: Vader, zie het alijden
en de dood van Hem die geen
b
zonde heeft begaan, in wie U
welbehagen had; zie het bloed
van uw Zoon dat vergoten is, het
bloed van Hem die U gegeven
hebt, opdat U zelf cverheerlijkt
zou worden;
5 daarom, Vader, spaar dezen,
mijn broeders die in mijn naam
a
geloven, opdat zij tot Mij kunnen komen en het beeuwigdurend
leven hebben.
6 Luister, o volk van mijn kerk
en u ouderlingen, luister allen, en
hoor naar mijn stem zolang er nog
van een aheden wordt gesproken,
en verstok uw hart niet;
7 want voorwaar, Ik zeg u dat
Ik de aAlfa en de Omega ben, het
begin en het einde, het licht en het
leven van de wereld — een blicht
dat in de duisternis schijnt, en de
duisternis begrijpt het niet.
8 Ik kwam tot de mijnen, en de
mijnen hebben Mij niet aangenomen; maar zovelen als Mij aangenomen hebben, heb Ik amacht
gegeven om vele bwonderen te

Luister, o volk van mijn akerk,
aan wie het bkoninkrijk gegeven
is; luister en neig het oor tot Hem
die de aarde gegrondvest heeft,
die de hemelen en al hun heerscharen cgemaakt heeft, en door
wie al wat leeft en zich beweegt
en bestaat, gemaakt werd.
2 En wederom zeg Ik: Luister
naar mijn stem opdat de adood u
niet achterhaalt; op een buur dat
u het niet verwacht, is de zomer
45 1 a
		b
		c

2a
		b

Kerk van Jezus
Christus.
LV 50:35.
Jer. 14:22;
3 Ne. 9:15;
LV 14:9.
GS Scheppen,
schepping.
Alma 34:33–35.
Matt. 24:44.
GS

		c Jer. 8:20;
LV 56:16.
GS Oogst.
3 a LV 62:1.
GS Voorspraak.
4 a LV 19:18–19.
GS Verzoenen,
verzoening.
		b Hebr. 4:15.
		c Joh. 12:28.

5 a LV 20:25; 35:2; 38:4.
		b Joh. 3:16.
6 a Hebr. 3:13;
LV 64:23–25.
7 a Openb. 1:8; 21:6;
LV 19:1.
		b Joh. 1:5.
8 a Matt. 10:1.
GS Macht.
		b GS Wonder.
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doen, en om zonen van God te
worden; ja, en wie in mijn naam
d
geloofden, heb Ik macht gegeven om het e eeuwige leven te
verkrijgen.
9 En evenzo heb Ik mijn aeeuwigdurend bverbond in de wereld
gezonden om een licht voor de
wereld te zijn, en een cstandaard
voor mijn volk, en voor de dandere
volken om zich daar te verzamelen, en om een eboodschapper te
zijn voor mijn aangezicht om voor
Mij uit de weg te bereiden.
10 Daarom, schaar u eromheen,
en met degene die komt, zal Ik
redeneren zoals met de mensen
in de dagen vanouds, en Ik zal u
mijn asterke redenering tonen.
11 Daarom, luister allen en laat
Mij u toch mijn wijsheid tonen —
de wijsheid van Hem die volgens
u de God van aHenoch en diens
broeders is,
12 die van de aarde werden
a
gescheiden en tot Mij werden genomen — een b stad die
bewaard wordt totdat er een
dag van gerechtigheid komt —
een dag waar alle heilige mannen naar hebben gezocht, maar
wegens goddeloosheid en gruwelen hebben zij die niet gevonden;
c

8c
		d
		e
9a
		b
		c
		d
		e

Zonen en dochters
van God.
GS Geloof, geloven.
LV 14:7.
GS Nieuw en
eeuwigdurend
verbond.
Jer. 31:31–34;
Mrm. 5:20.
2 Ne. 29:2.
Jes. 42:6;
2 Ne. 10:9–18.
Mal. 3:1.
GS
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13 en zij hebben bekend op
aarde avreemdelingen en bijwoners te zijn;
14 maar hebben een abelofte verkregen dat zij die zouden vinden
en in hun vlees zouden zien.
15 Welnu, luister en Ik zal met u
redeneren, en Ik zal tot u spreken
en profeteren, zoals tot de mensen
in de dagen vanouds.
16 En Ik zal het duidelijk tonen
zoals Ik het aan mijn discipelen
a
getoond heb toen Ik in het vlees
voor hen stond en tot hen sprak
en zei: Omdat u Mij gevraagd
hebt aangaande de btekenen van
mijn komst, ten dage dat Ik kom
in mijn heerlijkheid op de wolken van de hemel, ter vervulling
van de beloften die Ik uw vaderen
gedaan heb,
17 want omdat u de lange aafwezigheid van uw b geest uit uw
lichaam als een gevangenschap
beschouwd hebt, zal Ik u tonen
hoe de dag van verlossing komen
zal, en ook de cterugkeer van het
d
verstrooide Israël.
18 En nu ziet u deze tempel
die in Jeruzalem staat, die u het
huis van God noemt, en uw vijanden zeggen dat dit huis nooit
zal instorten.

10 a Jes. 41:21; LV 50:10–12.
11 a Moz. 7:69.
12 a BJS Gen. 14:30–34
(Aanhangsel);
LV 38:4;
Moz. 7:21.
		b Moz. 7:62–64.
GS Zion.
13 a Hebr. 11:13;
1 Petr. 2:11.
14 a Hebr. 11:8–13;
Moz. 7:63.
16 a Matt. 24;

		b
17 a
		b
		c
		d

Luk. 21:7–36;
MJS 1.
GS Wederkomst van
Jezus Christus.
LV 138:50.
GS Geest.
GS Israël — De
vergadering van
Israël.
1 Ne. 10:12–14.
GS Israël — De
verstrooiing van
Israël.

Leer en Verbonden 45:19–32

97

19 Maar voorwaar, Ik zeg u dat
verwoesting over dit geslacht zal
komen als een dief in de nacht, en
dit volk zal vernietigd worden en
verstrooid onder alle natiën.
20 En deze tempel die u nu ziet,
zal afgebroken worden, zodat er
niet één steen op de andere gelaten wordt.
21 En het zal geschieden dat
dit geslacht Joden niet zal voorbijgaan voordat iedere verwoesting die Ik u aangaande hen heb
gezegd, geschiedt.
22 U zegt te weten dat de avoleinding van de wereld komt; u zegt
eveneens te weten dat de hemelen
en de aarde zullen voorbijgaan;
23 en hierin spreekt u naar
waarheid, want zo is het; maar
wat Ik u gezegd heb, zal niet
voorbijgaan voordat alles vervuld zal zijn.
24 En dit heb Ik u gezegd aangaande Jeruzalem; en wanneer
die dag komt, zal er een overblijfsel worden averstrooid onder alle
natiën;
25 zij zullen echter opnieuw
a
vergaderd worden; maar zij zullen blijven totdat de tijden van de
b
andere volken vervuld zijn.
26 En te adien dage zult u horen
van boorlogen en geruchten van
oorlogen, en de gehele aarde zal
22 a
24 a
25 a

		b
26 a

Wereld — Einde
van de wereld.
2 Ne. 25:15.
Neh. 1:9;
Jes. 11:12–14;
1 Ne. 22:10–12;
2 Ne. 21:12–14.
Luk. 21:24.
GS Laatste dagen.
GS

in beroering zijn en het hart van
de mensen zal cbezwijken en zij
zullen zeggen dat Christus zijn
komst duitstelt tot aan de voleinding van de aarde.
27 En de liefde van de mensen
zal verkillen, en de ongerechtigheid zal overvloedig worden.
28 En wanneer de tijden van de
a
andere volken gekomen zijn, zal
er een blicht doorbreken onder
hen die in duisternis verkeren, en
het zal de volheid van mijn evangelie zijn;
29 maar zij aaanvaarden het niet;
want zij merken het licht niet op
en wenden hun bhart van Mij af
wegens de cvoorschriften van de
mens.
30 En in dat geslacht zullen de
tijden van de andere volken vervuld worden.
31 En er zullen in dat geslacht
mensen zijn die niet zullen sterven voordat zij een voortstormende a gesel zien; want een
verwoestende ziekte zal het land
bedekken.
32 Maar mijn discipelen zullen op aheilige plaatsen staan en
niet aan het wankelen worden
gebracht; maar onder de goddelozen zullen mensen hun stem
verheffen en God bvervloeken en
sterven.

		b LV 87;
MJS 1:23.
		c Luk. 21:26.
		d 2 Petr. 3:3–10.
28 a 1 Ne. 15:13.
		b GS Herstelling van het
evangelie;
Licht, licht van
Christus.

29 a Joh. 1:5.
		b Matt. 15:8–9.
		c LV 3:6–8; 46:7;
GJS 1:19.
31 a LV 5:19–20;
97:22–25.
32 a LV 101:21–22, 64.
		b Openb. 16:11, 21.

Leer en Verbonden 45:33– 46

33 En er zullen ook op verschillende plaatsen a aardbevingen
zijn en vele verwoestingen; toch
zullen de mensen hun hart tegen
Mij verstokken, en zij zullen het
b
zwaard opnemen, de een tegen
de ander, en zij zullen elkaar
doden.
34 En nu, toen Ik, de Heer, deze
woorden tot mijn discipelen had
gesproken, waren zij verontrust.
35 En Ik zei tot hen: Wees niet
a
verontrust, want wanneer al deze
dingen geschieden, zult u weten
dat de beloften die u zijn gedaan,
vervuld zullen worden.
36 En wanneer het licht begint
door te breken, zal het met hen
zijn zoals in de gelijkenis die Ik u
tonen zal —
37 u ziet en aanschouwt de avijgenbomen, en u ziet ze met uw
eigen ogen, en wanneer ze beginnen uit te lopen en hun blaadjes
nog mals zijn, zegt u dat de zomer
reeds nabij is;
38 zo zal het ook zijn ten dage
dat zij al deze dingen zien, dan
zullen zij weten dat de tijd nabij
is.
39 En het zal geschieden dat
wie Mij avreest, buitziet naar de
komende grote cdag van de Heer,
33 a
		b
35 a
37 a

LV 43:18; 88:87–90.
LV 63:33.
Matt. 24:6.
Mark. 13:28;
Luk. 21:29–31.
39 a LV 10:55–56.
GS Gehoorzaam,
gehoorzaamheid,
gehoorzamen;
Vrees — Vrees voor
God.
		b 2 Petr. 3:10–13;

		c
		d
		e
41 a
42 a
44 a
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ja, naar de tekenen van de komst
van de eZoon des Mensen.
40 En zij zullen tekenen en wonderen zien, want die zullen boven
in de hemelen en beneden op
aarde worden getoond.
41 En zij zullen bloed zien en
a
vuur en rookwalm.
42 En voordat de dag van de
Heer komt, zal de azon verduisterd en de maan in bloed veranderd worden en de sterren zullen
uit de hemel vallen.
43 En het overblijfsel zal tot deze
plaats vergaderd worden;
44 en dan zullen zij Mij zoeken
en zie, Ik zal komen; en zij zullen Mij zien in de wolken van
de hemel, bekleed met macht en
grote aheerlijkheid, met alle heilige engelen; en wie niet naar Mij
b
uitziet, zal afgesneden worden.
45 Maar voordat de arm van de
Heer neerkomt, zal een engel zijn
a
bazuin laten schallen en de heiligen die hebben geslapen, zullen
b
tevoorschijn komen om Mij in de
c
wolk te ontmoeten.
46 Welnu, indien u in a vrede
geslapen hebt, bent u gezegend;
want zoals u Mij nu ziet en weet
dat Ik ben, evenzo zult u tot Mij
b
komen en uw ziel zal cleven, en

LV 35:15–16;
Moz. 7:62.
GS Wederkomst van
Jezus Christus.
GS Tekenen van de
tijden.
GS Zoon des Mensen.
LV 29:21; 97:25–26.
Joël 2:10;
Openb. 6:12;
LV 88:87; 133:49.
GS Jezus Christus —

d

		b
45 a
		b
		c
46 a
		b
		c

De heerlijkheid van
Jezus Christus.
Matt. 24:43–51;
Mark. 13:32–37.
LV 29:13; 43:18.
LV 88:96–97.
GS Opstanding.
1 Thess. 4:16–17.
Alma 40:12.
Jes. 55:3.
GS Eeuwig leven.

Leer en Verbonden 45:47–58
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uw verlossing zal voltooid worden; en de heiligen zullen tevoorschijn komen uit de vier hoeken
van de aarde.
47 Dan zal de aarm van de Heer
op de natiën neerkomen.
48 En dan zal de Heer zijn voet
op die aberg zetten, en die zal
middendoor splijten, en de aarde
zal bbeven en heen en weer waggelen, en ook de hemelen czullen
schudden.
49 En de Heer zal zijn stem verheffen en alle einden der aarde
zullen die horen; en de natiën
van de aarde zullen atreuren en
zij die gelachen hebben, zullen
hun dwaasheid inzien.
50 En rampspoed zal de spotter
overstelpen en de smader zal verteerd worden; en zij die gezonnen
hebben op ongerechtigheid zullen
omgehakt worden en in het vuur
geworpen.
51 En dan zullen de aJoden Mij
b
aanzien en zeggen: Wat zijn dat
voor wonden in uw handen en in
uw voeten?
52 Dan zullen zij weten dat Ik
de Heer ben; want Ik zal hun zeggen: Deze wonden zijn de wonden waarmee Ik averwond werd
in het huis van mijn vrienden. Ik
ben het die verhoogd is. Ik ben
47 a
48 a
		b
		c
49 a
51 a
		b
52 a
		b
53 a

LV 1:12–16.
Zach. 14:4.
LV 43:18; 88:87.
Joël 3:16;
LV 49:23.
LV 87:6.
GS Joden.
Zach. 12:10.
Zach. 13:6.
GS Kruisiging.
Openb. 1:7.

Jezus die bgekruisigd is. Ik ben de
Zoon van God.
53 En dan zullen zij a wenen
wegens hun ongerechtigheden;
dan zullen zij weeklagen omdat
zij hun bkoning hebben vervolgd.
54 En dan zullen de aheidense
natiën verlost worden, en wie
geen wet gekend hebben, zullen
deelhebben aan de eerste bopstanding; en het zal cdraaglijk voor
hen zijn.
55 En a Satan zal b gebonden
worden, zodat hij geen plaats
zal hebben in het hart van de
mensenkinderen.
56 En te dien adage, wanneer
Ik in mijn heerlijkheid kom, zal
de gelijkenis van de tien bmaagden die Ik verteld heb, vervuld
worden.
57 Want zij die wijs zijn en de
a
waarheid hebben ontvangen en
de Heilige Geest tot hun bgids
hebben genomen en niet zijn cmisleid — voorwaar, Ik zeg u: Zij zullen niet worden omgehakt en in
het dvuur geworpen, maar zullen
de dag verdragen.
58 En de aaarde zal hun tot berfdeel gegeven worden; en zij zullen talrijk en sterk worden, en hun
kinderen zullen zonder zonde
c
opgroeien tot dbehoudenis.

		b Luk. 23:38;
Joh. 19:3, 14–15.
54 a Ezech. 36:23; 39:21.
		b GS Opstanding.
		c LV 75:22.
55 a GS Duivel.
		b Openb. 20:2;
1 Ne. 22:26;
LV 43:31; 88:110.
56 a GS Wederkomst van
Jezus Christus.

		b Matt. 25:1–13;
LV 63:54.
57 a GS Waarheid.
		b GS Heilige Geest.
		c MJS 1:37.
		d LV 29:7–9; 63:34;
64:23–24; 101:22–25.
58 a GS Millennium.
		b Matt. 5:5.
		c LV 63:51; 101:29–31.
		d GS Heil.

Leer en Verbonden 45:59–71

59 Want de Heer zal in hun midden zijn en zijn heerlijkheid zal op
hen zijn en Hij zal hun koning zijn
en hun bwetgever.
60 En nu, zie, Ik zeg u: Het zal
u niet gegeven worden meer aangaande dit hoofdstuk te weten
totdat het a Nieuwe Testament
is vertaald, en daarin zullen al
deze dingen bekendgemaakt
worden;
61 daarom geef Ik het u dat u
het nu mag vertalen, opdat u op
de komende dingen voorbereid
zult zijn.
62 Want voorwaar, Ik zeg u dat
grote dingen u wachten;
63 u hoort van a oorlogen in
verre landen; maar zie, Ik zeg u:
Ze zijn nabij, staan zelfs voor uw
deur, en binnen enkele jaren zult
u horen van oorlogen in uw eigen
landstreken.
64 Daarom heb Ik, de Heer,
gezegd: Vergader u uit de aoostelijke landstreken, verzamel u
bijeen, u ouderlingen van mijn
kerk; ga uit naar de westelijke
landstreken, roep de bewoners
op tot bekering en, voor zover zij
zich bekeren, sticht gemeenten
voor Mij.
65 En verzamel één van hart
en één van zin uw rijkdommen,
opdat u een erfdeel zult kunnen
a

59 a LV 29:11; 104:59.
		b Gen. 49:10;
Zach. 14:9;
LV 38:21–22.
60 a GS Bijbelvertaling van
Joseph Smith (BJS).
Zie ook
Selecties uit de
Bijbelvertaling van
Joseph Smith.
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kopen dat u hierna zal worden
toegewezen.
66 En het zal aNieuw-Jeruzalem
genoemd worden, een bland van
c
vrede, een dtoevluchtsoord, een
veilige plaats voor de heiligen van
de allerhoogste God;
67 en de aheerlijkheid van de
Heer zal daar zijn, en de verschrikking van de Heer zal er ook
zijn, zodat de goddelozen er niet
naartoe zullen komen, en het zal
Zion worden genoemd.
68 En het zal geschieden onder
de goddelozen dat iedere man die
niet bereid is zijn zwaard tegen zijn
naaste op te nemen, wel naar Zion
moet vluchten voor veiligheid.
69 En daarheen zullen er uit
iedere natie onder de hemel avergaderd worden; en het zal het
enige volk zijn dat niet in onderlinge oorlog verwikkeld is.
70 En er zal onder de goddelozen worden gezegd: Laten wij
niet tegen Zion ten strijde trekken, want de inwoners van Zion
zijn verschrikkelijk; daarom kunnen wij niet standhouden.
71 En het zal geschieden dat de
rechtvaardigen uit alle natiën vergaderd zullen worden en tot Zion
zullen komen onder het zingen
van gezangen van eeuwigdurende vreugde.
a

63 a LV 38:29; 87:1–5;
130:12.
64 a LV 42:64.
65 a LV 63:27.
66 a Ether 13:5–6;
Moz. 7:62;
Art. 1:10.
GS Nieuw-Jeruzalem;
Zion.
		b LV 57:1–3.

		c GS Vrede.
		d Jes. 4:6;
LV 115:6.
67 a LV 64:41–43; 97:15–18.
GS Jezus Christus —
De heerlijkheid van
Jezus Christus.
69 a Deut. 30:3;
Jer. 32:37–39;
LV 33:6.
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Leer en Verbonden 45:72– 46:4

72 En nu zeg Ik u: Laat deze
dingen niet ruchtbaar worden
in de wereld totdat Ik het raadzaam acht, opdat u dit werk in
de ogen van het volk en in de
ogen van uw vijanden volbrengen zult, opdat zij uw werken
niet zullen kennen totdat u hetgeen Ik u heb geboden, hebt
volbracht;
73 opdat, wanneer zij het

kennen, zij deze dingen zullen
overwegen.
74 Want wanneer de Heer verschijnt, zal Hij averschrikkelijk
voor hen zijn, opdat de vrees hen
zal bevangen, en zij zullen op een
afstand blijven staan en sidderen.
75 En alle natiën zullen bevreesd
zijn wegens de verschrikking van
de Heer en de sterkte van zijn
macht. Ja, amen.

AFDELING 46
Openbaring gegeven aan de kerk bij monde van de profeet Joseph
Smith op 8 maart 1831 te Kirtland (Ohio). Er had zich in deze beginperiode van de kerk nog geen eenduidig model ontwikkeld voor het
verloop van de kerkdiensten. Het was echter min of meer de gewoonte
geworden alleen leden en serieuze onderzoekers tot de avondmaalsdienst en de andere bijeenkomsten van de kerk toe te laten. Deze
openbaring geeft de wil van de Heer te kennen met betrekking tot het
presideren en leiden van bijeenkomsten, en zijn aanwijzingen voor
het nastreven en onderscheiden van de gaven van de Geest.
1–2: de ouderlingen moeten de bijeenkomsten leiden onder leiding van de
Heilige Geest; 3–6: waarheidszoekers
mogen niet van de avondmaalsdienst
worden uitgesloten; 7–12: vraag God
en streef naar de gaven van de Geest;
13–26: een opsomming wordt gegeven
van een aantal van die gaven; 27–33:
kerkleiders ontvangen de macht om de
gaven van de Geest te onderscheiden.
Luister, o volk van mijn kerk;
want voorwaar, Ik zeg u dat deze
dingen tot u gesproken zijn tot uw
a
nut en lering.
74 a Zef. 2:11.

46 1 a 2 Tim. 3:16–17.
2 a Alma 6:1.

2 Maar ondanks die dingen
die geschreven staan, is het de
a
ouderlingen van mijn kerk vanaf
het begin opgedragen, en zo zal
het altijd zijn, om alle bijeenkomsten te bleiden zoals de Heilige
Geest hen aanwijst en leidt.
3 Niettemin wordt het u geboden
nimmer iemand te averwijderen
uit uw openbare bijeenkomsten,
die voor het oog van de wereld
gehouden worden.
4 Het wordt u eveneens geboden
niemand die tot de akerk behoort
uit uw avondmaalsdiensten te

		b Mro. 6:9;
LV 20:45.
3 a 3 Ne. 18:22–25.

4a

Begeleiding.
Kerk van Jezus
Christus.
GS
GS

Leer en Verbonden 46:5–14

verwijderen; maar indien iemand
overtreden heeft, laat hem dan
b
niet nemen totdat hij tot verzoening is gekomen.
5 En voorts zeg Ik u: U zult
niemand uit uw avondmaalsdienst verwijderen die ernstig
het koninkrijk zoekt — Ik zeg dit
aangaande hen die niet van de
kerk zijn.
6 En voorts zeg Ik u aangaande
uw a bevestigingsdiensten, dat
indien er zijn die niet van de
kerk zijn, maar die ernstig het
koninkrijk zoeken, u hen niet zult
verwijderen.
7 Maar het wordt u geboden in
alle dingen God te avragen, die
mildelijk geeft; en Ik wil dat u in
alle bheiligheid van hart doet wat
de Geest tot u getuigt, en daarbij
oprecht wandelt voor mijn aangezicht, de uitwerking van uw
behoudenis cvoor ogen houdt en
alle dingen onder gebed en ddankzegging doet, opdat u niet door
boze geesten of de leerstellingen
van eduivels of de fgeboden van
mensen zult worden g misleid;
want sommige zijn van mensen
en andere van duivels.
8 Daarom, wees op uw hoede
opdat u niet wordt misleid; en
opdat u niet zult worden misleid,
4 b 3 Ne. 18:26–32.
GS Avondmaal van de
Heer.
6 a I.E. de bevestiging van
hen die kort geleden
waren gedoopt.
7 a Jak. 1:5–6;
LV 88:63.
		b GS Heiligheid.
		c GS Overwegen.
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moet u ernstig naar de beste gaven
a
streven, steeds bedenkend waarvoor ze gegeven worden;
9 want voorwaar, Ik zeg u: Ze
worden gegeven ten bate van
hen die Mij liefhebben en al mijn
geboden onderhouden, en van
hem die ernaar streeft dat te doen;
opdat het allen die Mij zoeken of
Mij vragen, ten goede zal komen,
ja, die vragen, maar niet om een
a
teken ter bbevrediging van hun
lusten.
10 En voorts, voorwaar, Ik zeg
u: Ik wil dat u altijd bedenkt en
altijd in agedachte houdt wat die
b
gaven zijn die de kerk gegeven
worden.
11 Want allen krijgen niet iedere
gave geschonken; want er zijn
vele gaven, en aieder mens wordt
een gave geschonken door de
Geest van God.
12 Aan sommigen wordt de ene
gegeven en aan sommigen een
andere, opdat allen erdoor gebaat
zullen worden.
13 Aan sommigen wordt het
door de Heilige Geest gegeven te
a
weten dat Jezus Christus de Zoon
van God is, en dat Hij gekruisigd is voor de zonden van de
wereld.
14 Aan anderen wordt het

		d Ps. 100;
Alma 34:38.
GS Dank, dankbaar,
dankbaarheid,
dankzegging.
		e GS Duivel.
		f LV 3:6–7; 45:29.
		g 1 Tim. 4:1–4;
LV 43:5–7.
8 a 1 Kor. 12:31.

9 a GS Teken.
		b Jak. 4:3.
10 a GS Verstand.
		b 1 Kor. 14:12.
GS Gaven van de
Geest.
11 a 1 Kor. 12:4–11.
13 a GS Getuigenis.

Leer en Verbonden 46:15–31
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gegeven in hun woorden te
a
geloven, opdat ook zij het eeuwige leven zullen hebben als zij
getrouw blijven.
15 En voorts, sommigen wordt
het door de Heilige Geest gegeven
de averscheidenheid van bediening te kennen, voor zover het
dezelfde Heer behaagt, zoals de
Heer het wil, zijn barmhartigheden aanpassend aan de omstandigheden van de mensenkinderen.
16 En voorts, sommigen wordt
het door de Heilige Geest gegeven de verscheidenheid van de
werkingen te kennen, of die uit
God zijn, opdat de openbaringen
van de Geest ieder mens gegeven
zullen worden om er baat bij te
hebben.
17 En voorts, voorwaar, Ik zeg u:
Sommigen wordt door de Geest
van God het awoord van wijsheid
gegeven.
18 Een ander wordt het woord
van akennis gegeven, opdat allen
zal worden geleerd wijs te zijn en
kennis te bezitten.
19 En voorts, sommigen wordt
het gegeven ageloof te hebben om
genezen te worden;
20 en anderen wordt het gegeven
geloof te hebben om te agenezen.
21 En voorts, sommigen wordt
het gegeven a wonderen te
verrichten;
14 a 3 Ne. 12:2.
GS Geloof, geloven.
15 a Mro. 10:8.
17 a Mro. 10:9.
GS Wijsheid.
18 a GS Kennis.
19 a LV 42:48–52.
GS Geloof, geloven.
20 a GS Genezen,

21 a
22 a
23 a
24 a
26 a
		b

22 en anderen wordt het gegeven te aprofeteren;
23 en anderen het aonderscheiden van geesten.
24 En voorts, sommigen wordt
het gegeven in atalen te spreken;
25 en een ander wordt de uitleg
van talen gegeven.
26 En al die agaven komen van
God, voor het welzijn van de bkinderen van God.
27 En de abisschop van de kerk,
en allen die God zal aanwijzen
en ordenen om over de kerk te
waken en ouderling van de kerk
te zijn, zal het gegeven worden
om al die gaven te bonderscheiden, opdat er niemand onder u
zal zijn die beweert van God te
zijn, maar het toch niet is.
28 En het zal geschieden dat wie
vraagt volgens de aGeest, zal ontvangen volgens de Geest;
29 opdat het sommigen gegeven zal worden al die gaven te
hebben, opdat er een hoofd zal
zijn, opdat ieder lid erbij gebaat
zal zijn.
30 Wie a vraagt volgens de
b
Geest, vraagt volgens de cwil van
God; daarom gebeurt het zoals hij
vraagt.
31 En voorts, Ik zeg u: Alle dingen moeten in de naam van Christus gedaan worden, wat u ook
volgens de Geest doet;

genezingen.
GS Wonder.
GS Profeteren,
profetie.
Moz. 1:13–15.
GS Talen, gave van.
Mro. 10:8–19.
GS Zonen en dochters
van God.

27 a
		b
28 a
30 a
		b
		c

Bisschop.
Onderscheid,
gave van.
LV 88:64–65.
LV 50:29.
GS Heilige Geest.
2 Ne. 4:35.
GS
GS

Leer en Verbonden 46:32– 47:4

32 en u moet God volgens de
Geest adanken voor iedere zegen
waarmee u gezegend wordt.
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33 En u moet voortdurend
deugd en bheiligheid voor mijn
aangezicht betrachten. Ja, amen.
a

AFDELING 47
Openbaring gegeven bij monde van de profeet Joseph Smith op
8 maart 1831 te Kirtland (Ohio). John Whitmer, die reeds als klerk
van de profeet had gefungeerd, twijfelde aanvankelijk toen hem werd
gevraagd om Oliver Cowdery als kerkhistoricus en -schrijver te vervangen. Hij schreef: ‘Ik wilde het liever niet doen, maar voegde eraan
toe dat de wil van de Heer geschiede, en als Hij het wilde, dat ik dan
verlangde dat Hij dat aan Joseph de Ziener zou openbaren.’ Nadat
Joseph Smith deze openbaring had ontvangen, aanvaardde en vervulde John Whitmer het hem toegewezen ambt.
1–4: John Whitmer aangewezen om
de geschiedenis van de kerk bij te houden en te schrijven voor de profeet.
Zie, Ik acht het raadzaam dat mijn
dienstknecht John een officiële
a
geschiedenis schrijft en bijhoudt
en u, mijn dienstknecht Joseph,
bijstaat in het vastleggen van alle
dingen die u gegeven zullen worden, totdat hij voor andere taken
wordt geroepen.
2 En voorwaar, Ik zeg u dat hij

ook zijn stem in de vergaderingen
kan verheffen wanneer het raadzaam is.
3 En voorts zeg Ik u dat het hem
zal worden opgedragen om het verslag en de geschiedenis van de kerk
zonder onderbreking bij te houden;
want Ik heb Oliver Cowdery tot
een ander ambt aangewezen.
4 Daarom zal het hem, mits hij
getrouw is, door de a Trooster
gegeven worden deze dingen te
schrijven. Ja, amen.

AFDELING 48
Openbaring gegeven bij monde van de profeet Joseph Smith op
10 maart 1831 te Kirtland (Ohio). De profeet had navraag gedaan
bij de Heer over de gang van zaken bij het verkrijgen van land voor
de vestiging van de heiligen. Dit was een belangrijke aangelegenheid gezien de trek van de leden van de kerk uit het oosten van de
32 a 1 Kron. 16:8–15;
1 Thess. 1:2;
Alma 37:37;
LV 59:7, 21.
GS Dank, dankbaar,

dankbaarheid,
dankzegging.
33 a GS Deugd,
deugdzaam,
deugdzaamheid.

		b GS Heiligheid.
47 1 a LV 69:2–8;
85:1–2.
4 a GS Heilige Geest;
Trooster.
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Verenigde Staten, die gehoorzaamden aan het gebod van de Heer om
zich in Ohio te verzamelen. (Zie afdeling 37:1–3; 45:64.)
1–3: de heiligen in Ohio moeten hun
land met hun broeders delen; 4–6: de
heiligen moeten land kopen, een stad
bouwen en de raad van hun presiderende functionarissen opvolgen.
Het is noodzakelijk dat u voorlopig in uw woonplaats blijft, naargelang uw omstandigheden dat
toelaten.
2 En voor zover u land hebt, zult
u ervan ageven aan de broeders
uit het oosten;
3 en voor zover u geen land
hebt, laten zij voorlopig kopen in
die omstreken, naar het hun goeddunkt, want het is nodig dat zij
voorlopig een plaats hebben om
te wonen.
4 Het is nodig dat u zoveel
mogelijk geld spaart en dat u
zoveel mogelijk in gerechtigheid
verkrijgt, opdat u mettertijd in

staat zult zijn land te akopen als
erfdeel, bja, de stad.
5 De plaats zal nog niet geopenbaard worden; maar nadat uw
broeders uit het oosten gekomen
zijn, moeten er abepaalde mannen
aangewezen worden, en hun zal
het gegeven worden de plaats te
b
weten, ofwel hun zal het geopenbaard worden.
6 En er zal hun opgedragen worden land te kopen en een begin te
maken met het grondvesten van
de astad; en dan zult u beginnen
zich met uw gezinnen te verzamelen, iedere man volgens zijn
b
gezin, naar zijn omstandigheden, en zoals het hem door het
presidium en de bisschop van de
kerk aangewezen wordt, volgens
de wetten en geboden die u ontvangen hebt, en die u hierna ontvangen zult. Ja, amen.

AFDELING 49
Openbaring gegeven bij monde van de profeet Joseph Smith aan
Sidney Rigdon, Parley P. Pratt en Leman Copley op 7 mei 1831 te
Kirtland (Ohio). Leman Copley had weliswaar het evangelie omhelsd,
maar was nog steeds een aantal leringen toegedaan van de shakers
(United Society of Believers in Christ’s Second Appearing [Genootschap der gelovers in Christus’ tweede verschijning]), waartoe hij
voorheen behoord had. De shakers geloofden onder andere dat de
wederkomst van Christus reeds plaatsgevonden had en dat Hij in
de gedaante van een vrouw, Ann Lee, verschenen was. Ze vonden
de doop met water niet noodzakelijk. Ze verwierpen het huwelijk en
48 2 a

Welzijn,
welzijnszorg.
4 a LV 57:4–5.
GS

		b LV 42:35–36; 45:65–67.
5 a LV 57:6–8.
		b LV 57:1–3.

6 a GS Nieuw-Jeruzalem.
		b LV 51:3.
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geloofden in een strikt celibatair leven. Sommige shakers wezen ook
het eten van vlees af. Voorafgaand aan deze openbaring staat er in
Joseph Smiths geschiedenis: ‘Teneinde tot een beter begrip van dit
onderwerp te komen, deed ik navraag bij de Heer en ontving het volgende.’ De openbaring weerlegde een aantal fundamentele denkbeelden van de shakers. De eerder genoemde broeders namen een afschrift
van de openbaring mee naar de shakergemeenschap (bij Cleveland
[Ohio]) en lazen hun die in zijn geheel voor, maar zij werd afgewezen.
1–7: de dag en het uur van Christus’
komst zal onbekend blijven totdat Hij
komt; 8–14: de mensen moeten zich
bekeren, in het evangelie geloven en
de verordeningen gehoorzamen om
het heil te verkrijgen; 15–16: het
huwelijk is door God verordonneerd;
17–21: het eten van vlees goedgekeurd; 22–28: vóór de wederkomst
zal Zion gedijen en zullen de Lamanieten bloeien als een roos.
Luister naar mijn woord, mijn
dienstknechten Sidney en Parley
en Leman; want zie, voorwaar, Ik
zeg u dat Ik u een gebod geef dat
u zult uitgaan en mijn evangelie,
dat u hebt ontvangen, aan de shakers aprediken, en wel zoals u het
ontvangen hebt.
2 Zie, Ik zeg u dat zij verlangen
de waarheid ten dele te kennen,
maar niet ten volle, want zij zijn
niet arecht voor mijn aangezicht
en moeten zich bekeren.
3 Daarom zend Ik u, mijn dienstknechten Sidney en Parley, om
hun het evangelie te prediken.
49 1 a

GS Prediken.
2 a Hand. 8:21.
4 a GS Evangelie;
Waarheid.
5 a Joh. 3:16–17;
LV 132:24.
GS Jezus

4 En mijn dienstknecht Leman
zal tot dit werk geordend worden, opdat hij met hen redeneren zal, niet volgens hetgeen hij
van hen ontvangen heeft, maar
volgens hetgeen hem ageleerd
zal worden door u, mijn dienstknechten; en door dat te doen
zal Ik hem zegenen, maar
anders zal hij niet voorspoedig
zijn.
5 Aldus zegt de Heer; want Ik
ben God, en heb mijn eniggeboren Zoon in de wereld agezonden voor de bverlossing van de
wereld, en heb besloten dat wie
Hem aanneemt, behouden zal
worden, en wie Hem niet aanneemt, cverdoemd zal worden —
6 en zij hebben met de aZoon
des Mensen gedaan wat zij wilden; en Hij heeft zijn macht aan
de brechterhand van zijn cheerlijkheid genomen en regeert nu in de
hemelen, en zal regeren totdat Hij
op aarde neerdaalt om alle vijanden donder zijn voeten te leggen,
welke tijd nabij is —

			 Christus — Gezag.
		b GS Verlossen,
verlossing, verlost;
Verlosser.
		c GS Verdoemenis.
6 a GS Zoon des Mensen.
		b Hand. 7:55–56;

LV 76:20–23.
GS Jezus Christus —
De heerlijkheid van
Jezus Christus.
		d 1 Kor. 15:25;
LV 76:61.
		c
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7 Ik, de Here God, heb het
gesproken; maar van die a dag
of van dat uur weet niemand,
ook de engelen in de hemel niet,
noch zullen zij dat weten totdat
Hij komt.
8 Welnu, Ik wil dat alle mensen zich bekeren, want allen zijn
onder de azonde, behalve zij die
Ik voor Mijzelf heb bewaard, bheilige mannen van wie u geen weet
hebt.
9 Welnu, Ik zeg u dat Ik u mijn
eeuwigdurend averbond gezonden heb, ja, dat vanaf het begin
bestaan heeft.
10 En hetgeen Ik beloofd heb,
heb Ik aldus vervuld, en de
a
natiën van de aarde zullen zich
ervoor b buigen; en als zij het
niet uit zichzelf doen, zullen zij
vernederd worden, want hetgeen nu door zichzelf verhoogd
is, zal door macht c verlaagd
worden.
11 Daarom geef Ik u een gebod
om u onder dit volk te abegeven
en tot hen te zeggen, zoals mijn
apostel vanouds, wiens naam
Petrus was:
12 Geloof in de naam van
7 a Matt. 24:36;
Mark. 13:32–37;
Openb. 16:15;
LV 133:11.
8 a Gal. 3:22;
Mos. 16:3–5.
		b Hebr. 13:2;
3 Ne. 28:25–29.
9 a Gen. 17:7;
LV 66:2.
GS Nieuw en
eeuwigdurend
verbond.
10 a Zach. 2:11;

		b
		c
11 a
13 a
14 a
		b
15 a
		b
16 a

de Here Jezus, die op aarde is
geweest, en komen zal, het begin
en het einde;
13 abekeer u en laat u dopen in
de naam van Jezus Christus, volgens het heilige gebod, tot vergeving van zonden;
14 en wie dat doet, zal de agave
van de Heilige Geest ontvangen,
door de bhandoplegging van de
ouderlingen van de kerk.
15 En voorts, voorwaar, Ik zeg
u dat wie averbiedt te huwen, het
is hem niet verordonneerd door
God, want het b huwelijk is de
mens door God verordonneerd.
16 Daarom is het wettig dat
hij één a vrouw heeft, en die
twee zullen béén vlees zijn, en
wel opdat de c aarde aan het
doel van haar schepping zal
beantwoorden;
17 en opdat zij vervuld zal worden met de mate van de mensen, volgens hun a schepping
b
voordat de wereld gemaakt
werd.
18 En wie averbiedt zich te onthouden van bvlees, dat de mens
het niet moet eten, het is hem niet
verordonneerd door God;

LV 45:66–69;
97:18–21.
Jes. 60:14.
Matt. 23:12.
GS Zendingswerk.
3 Ne. 27:19–20.
GS Gave van de
Heilige Geest.
GS Handoplegging.
1 Tim. 4:1–3.
Gen. 2:18, 24;
1 Kor. 11:11.
GS Huwelijk, huwen.
Jakob 2:27–30.

		b Gen. 2:24;
Matt. 19:5–6.
		c GS Aarde —
Geschapen voor de
mens.
17 a Moz. 3:4–5.
GS Scheppen,
schepping.
		b GS Voorsterfelijk
leven.
18 a I.E. gebiedt zich te
onthouden.
		b Gen. 9:3;
1 Tim. 4:1–3.

Leer en Verbonden 49:19–28

19 want zie, de dieren van het
veld en de vogels van de lucht, en
hetgeen uit de aarde komt, is verordonneerd voor het gebruik van de
mens als voedsel en als kleding, en
opdat hij in overvloed hebben zal.
20 Maar het is niet gegeven dat
de ene mens datgene abezit wat
boven een ander uitstijgt, daarom
ligt de bwereld in zonde.
21 En wee de man die bloed
a
vergiet of die vlees verkwist en
geen behoefte heeft.
22 En voorts, voorwaar, Ik zeg
u dat de Zoon des Mensen niet
a
komt in de gedaante van een
vrouw, noch van een man die op
aarde reist.
23 Welnu, laat u niet amisleiden,
maar blijf standvastig, in bafwachting dat de hemelen geschud
worden en dat de aarde beeft
en als een dronken man heen en
weer waggelt en dat de cvalleien
a

108

verhoogd worden en dat de bergen verlaagd worden en dat de
ruwe plaatsen effen worden —
en dit alles wanneer de engel zijn
e
bazuin zal laten schallen.
24 Maar voordat de grote dag
van de Heer komt, zal aJakob in
de wildernis gedijen, en de Lamanieten zullen bbloeien als een roos.
25 Zion zal agedijen op de bheuvels en juichen op de bergen, en
zal worden bijeengebracht tot de
plaats die Ik aangewezen heb.
26 Zie, Ik zeg u: Ga uit zoals Ik
u geboden heb; bekeer u van al
uw zonden; avraag en u zult ontvangen; klop en u zal opengedaan
worden.
27 Zie, Ik zal voor u uit gaan en
uw aachterhoede zijn; en Ik zal
in uw bmidden zijn en u zult niet
c
beschaamd worden.
28 Zie, Ik ben Jezus Christus en
Ik kom aspoedig. Ja, amen.
d

AFDELING 50
Openbaring gegeven bij monde van de profeet Joseph Smith op 9 mei
1831 te Kirtland (Ohio). In Joseph Smiths geschiedenis staat dat sommige ouderlingen de manifestaties van verschillende geesten, die op
aarde rondwaren, niet begrepen hebben, en dat deze openbaring was
gegeven als antwoord op zijn specifieke vraag over deze kwestie. Zogenaamde geestelijke verschijnselen waren niet ongewoon onder de leden,
van wie er enkelen beweerden visioenen en openbaringen te ontvangen.
19 a LV 89:10–13.
20 a Hand. 4:32;
LV 51:3; 70:14; 78:6.
		b GS Werelds,
wereldsgezindheid.
21 a BJS Gen. 9:10–15
(Aanhangsel).
22 a GS Wederkomst van
Jezus Christus.
23 a Matt. 24:4–5.

		b 2 Petr. 3:12;
LV 45:39.
		c Jes. 40:4;
LV 109:74.
		d Micha 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;

LV 3:20; 109:65.
25 a LV 35:24.
		b Gen. 49:26;
2 Ne. 12:2–3.
26 a LV 88:63.
27 a Jes. 52:12.
		b 3 Ne. 20:22.
		c 1 Petr. 2:6;
LV 84:116.
28 a LV 1:12.
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1–5: er zijn overal op aarde vele valse
geesten; 6–9: wee de huichelaars en
degenen die van de kerk afgesneden
worden; 10–14: de ouderlingen moeten het evangelie door de Geest prediken; 15–22: zowel de predikers als
de toehoorders moeten door de Geest
verlicht worden; 23–25: hetgeen niet
opbouwt, is niet van God; 26–28: de
getrouwen zijn de bezitters van alle
dingen; 29–36: de gebeden van de
gelouterden verhoord; 37–46: Christus is de goede herder en de steenrots
van Israël.
Luister, o ouderlingen van
mijn kerk en neig uw oor tot de
stem van de levende God; en
schenk aandacht aan de woorden van wijsheid die u gegeven zullen worden, naargelang
u gevraagd hebt en eensgezind
bent aangaande de kerk en de
geesten die overal op aarde zijn
uitgegaan.
2 Zie, voorwaar, Ik zeg u dat er
vele geesten zijn die avalse geesten zijn, die over de aarde zijn uitgegaan en de wereld misleiden.
3 En ook aSatan heeft getracht u
te misleiden, opdat hij u ten val
zou kunnen brengen.
4 Zie, Ik, de Heer, heb u gadegeslagen en heb gruwelen gezien
in de kerk die mijn naam abelijdt.
5 Maar gezegend zijn zij die
50 2 a LV 129.

Geest — Boze
geesten.
3 a Luk. 22:31;
3 Ne. 18:18.
4 a GS Jezus Christus —
De naam van Jezus
Christus op ons
GS

getrouw zijn en avolharden, hetzij
in het leven of in de dood, want zij
zullen het eeuwige leven beërven.
6 Maar wee hun die abedriegers
en huichelaars zijn, want, zo zegt
de Heer: Ik zal hen ten oordeel
dagen.
7 Zie, voorwaar, Ik zeg u: Er zijn
a
huichelaars onder u, die sommigen misleid hebben, hetgeen de
b
tegenstander c macht gegeven
heeft; maar zie, dzij zullen teruggewonnen worden;
8 maar de huichelaars zullen
ontdekt en aafgesneden worden,
hetzij in het leven of in de dood,
zoals Ik wil; en wee hun die van
mijn kerk afgesneden worden,
want die worden door de wereld
overwonnen.
9 Daarom, laat ieder mens
oppassen, opdat hij niet doet wat
geen waarheid en gerechtigheid
is voor mijn aangezicht.
10 En kom nu, zegt de Heer,
door de Geest, tot de ouderlingen
van zijn kerk, en laten wij tezamen aredeneren, opdat u begrijpen zult;
11 laten wij redeneren zoals de
ene mens van aangezicht tot aangezicht met de andere redeneert.
12 Welnu, wanneer een mens
redeneert, begrijpen de mensen
hem, omdat hij als mens redeneert; evenzo zal Ik, de Heer, met

			 nemen.
5 a GS Volharden.
6 a GS Misleiden,
misleiding.
7 a Matt. 23:13–15;
Alma 34:28.
		b GS Duivel.
		c Mos. 27:8–9.

zij die misleid
zijn.
8 a LV 1:14; 56:3; 64:35.
GS Excommunicatie.
10 a Jes. 1:18;
LV 45:10.

		d

I.E.
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u redeneren, opdat u begrijpen
zult.
13 Daarom stel Ik, de Heer,
u deze vraag: Waartoe bent u
a
geordend?
14 Om mijn evangelie te prediken door de aGeest, namelijk de
b
Trooster, die uitgezonden is om
in de waarheid te onderwijzen.
15 En toen hebt u ageesten ontvangen die u niet hebt kunnen
begrijpen, en u hebt ze ontvangen alsof zij van God waren; en
bent u daarin gerechtvaardigd?
16 Zie, u zult die vraag zelf
beantwoorden; niettemin zal Ik
barmhartig jegens u zijn; wie
onder u zwak is, zal hierna asterk
gemaakt worden.
17 Voorwaar, Ik zeg u: Wie door
Mij geordend en uitgezonden
is om het woord van waarheid
te a prediken door de Trooster,
in de bGeest van de waarheid,
predikt hij door de Geest van
de waarheid of op een andere
wijze?
18 En indien het op een andere
wijze gebeurt, is het niet van
God.
19 En voorts, wie het woord van
waarheid ontvangt, ontvangt hij
het door de Geest van de waarheid of op een andere wijze?
a

12 a LV 1:24.
13 a GS Ordenen, ordening.
14 a LV 43:15.
GS Leraar, leren —
Onderwijzen met de
Geest.
		b GS Trooster.
15 a GS Onderscheid,
gave van.
16 a Ether 12:23–27.
17 a GS Prediken;
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20 Indien het op een andere
wijze gebeurt, is het niet van
God.
21 Daarom, hoe komt het dat u
niet kunt begrijpen en weten dat
wie het woord door de Geest van
de waarheid ontvangt, het ontvangt zoals het door de Geest
van de waarheid gepredikt
wordt?
22 Daarom begrijpen hij die predikt en hij die ontvangt elkaar en
beiden worden aopgebouwd en
b
verblijden zich tezamen.
23 En hetgeen niet opbouwt, is
niet van God, en is aduisternis.
24 Hetgeen van God is, is alicht;
en wie licht ontvangt en in God
b
blijft, ontvangt cmeer licht; en dat
licht wordt steeds helderder tot
de volle dag toe.
25 En voorts, voorwaar, Ik zeg
u, en Ik zeg het opdat u de awaarheid zult verstaan, opdat u de
duisternis uit uw midden verdrijven zult;
26 wie door God geordend en
uitgezonden is, die is aangewezen
om de agrootste te zijn, ook al is
hij de minste en de bdienstknecht
van allen.
27 Daarom is hij de a bezitter
van alle dingen; want alle dingen zijn aan hem onderworpen,

Zendingswerk.
		b LV 6:15.
GS Heilige Geest;
Waarheid.
22 a 1 Kor. 14:26.
		b Joh. 4:36.
23 a GS Duisternis,
geestelijke.
24 a 1 Joh. 2:8–11;
Mro. 7:14–19;
LV 84:45–47; 88:49.

Licht, licht van
Christus.
Joh. 15:4–5, 10.
2 Ne. 28:30.
Joh. 8:32.
Matt. 23:11.
Mark. 10:42–45.
GS Dienstbetoon.
LV 76:5–10, 53–60;
84:34–41.
GS

		b
		c
25 a
26 a
		b
27 a
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zowel in de hemel als op aarde,
het leven en het licht, de Geest
en de bmacht, uitgezonden door
de wil van de Vader door middel van Jezus Christus, zijn
Zoon.
28 Maar niemand is de bezitter
van alle dingen, tenzij hij agelouterd en b gereinigd is van alle
zonde.
29 En indien u gelouterd en
gereinigd bent van alle zonde,
zult u in de naam van Jezus avragen wat u maar wilt, en het zal
gebeuren.
30 Maar weet dit: U zal gegeven
worden wat u vraagt; en omdat u
aan het ahoofd bent gesteld, zullen de geesten aan u onderworpen zijn.
31 Daarom zal het geschieden
dat u, als u een ageest zich ziet
manifesteren die u niet kunt
begrijpen, en u die geest niet ontvangt, de Vader in de naam van
Jezus moet vragen; en als Hij u die
geest niet geeft, dan zult u weten
dat die niet van God is.
32 En het zal u gegeven worden
a
macht over die geest te hebben;
en u zult met luide stem tegen
die geest getuigen dat hij niet van
God is —
33 niet met een a schimpende
beschuldiging, opdat u niet
27 b GS Macht.
28 a 3 Ne. 19:28–29;
LV 88:74–75.
GS Heiliging;
Zuiver, zuiverheid.
		b 1 Joh. 1:7–9.
29 a Hel. 10:5;
LV 46:30.
GS Gebed.
30 a GS Gezag.

overweldigd wordt, noch met
b
grootspraak of vreugdebetoon,
opdat u er niet door gegrepen
wordt.
34 Hij die van God ontvangt,
laat hem het beschouwen als van
God; en laat hem zich verheugen
dat hij door God waardig geacht
wordt om te ontvangen.
35 En door op deze dingen die
u hebt ontvangen, en die u hierna
zult ontvangen, acht te slaan en
ze te doen — en het akoninkrijk
is u door de Vader gegeven, en
b
macht om alle dingen te overwinnen die niet door Hem zijn
verordonneerd —
36 en zie, voorwaar, Ik zeg u:
Gezegend bent u die nu mijn
woorden hoort uit de mond van
mijn dienstknecht, want uw zonden zijn u avergeven.
37 Laten mijn dienstknecht
Joseph Wakefield, in wie Ik welbehagen heb, en mijn dienstknecht
a
Parley P. Pratt uitgaan onder de
gemeenten en die sterken door
het woord van baansporing;
38 en ook mijn dienstknecht
John Corrill, of zovelen van mijn
dienstknechten als er tot dit ambt
geordend zijn, en laten zij arbeiden in de awijngaard; en laat niemand hen verhinderen te doen
wat Ik hun opgedragen heb —

31 a 1 Joh. 4:1.
GS Geest — Boze
geesten.
32 a Matt. 10:1.
33 a Judas 1:9.
		b LV 84:67, 73.
35 a GS Koninkrijk van
God of koninkrijk
van de hemel.
		b 1 Joh. 4:4;

LV 63:20, 47.
36 a LV 58:42–43.
GS Vergeven.
37 a GS Pratt, Parley
Parker.
		b LV 97:3–5.
38 a GS Wijngaard van de
Heer.
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39 daarom is mijn dienstknecht
Edward Partridge hierin niet
gerechtvaardigd; niettemin, laat
hem zich bekeren en het zal hem
vergeven worden.
40 Zie, u bent kinderen en u kunt
nu niet alle dingen averdragen; u
moet btoenemen in cgenade en in
kennis van de dwaarheid.
41 aVrees niet, bkinderen, want
u bent de mijnen, en Ik heb
de wereld c overwonnen; en u
behoort tot hen die mijn Vader
Mij dgegeven heeft;
42 en niemand van hen die mijn
a
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Vader Mij gegeven heeft, zal verloren gaan.
43 En de Vader en Ik zijn aéén. Ik
ben in de Vader en de Vader is in
Mij; en omdat u Mij aangenomen
hebt, bent u in Mij en ben Ik in u.
44 Welnu, Ik ben in uw midden,
en Ik ben de agoede herder, en de
b
steenrots van Israël. Wie op deze
c
rots bouwt, zal dnimmer vallen.
45 En de dag komt dat u mijn
stem zult horen en Mij azien, en
weten dat Ik ben.
46 aWaak dan, opdat u bgereed
zult zijn. Ja, amen.
a

AFDELING 51
Openbaring gegeven bij monde van de profeet Joseph Smith op 20 mei
1831 te Thompson (Ohio). In die tijd begonnen de heiligen die uit de
oostelijke staten wegtrokken, in Ohio aan te komen, en het werd noodzakelijk definitieve regelingen te treffen voor hun vestiging. Omdat
die onderneming bij uitstek tot de taak van de bisschop behoorde,
vroeg bisschop Edward Partridge om instructies dienaangaande,
waarna de profeet navraag deed bij de Heer.
1–8: Edward Partridge aangewezen
om rentmeesterschappen en bezittingen te regelen; 9–12: de heiligen
moeten eerlijk handelen en gelijkelijk ontvangen; 13–15: zij moeten een
voorraadhuis van de bisschop hebben
39 a GS Partridge, Edward.
40 a 3 Ne. 17:2–3;
LV 78:17–18.
		b 1 Kor. 3:2–3;
LV 19:22–23.
		c GS Genade.
		d GS Waarheid.
41 a 1 Joh. 4:18.
		b GS Zonen en dochters
van God.
		c Joh. 16:33.

en bezittingen organiseren volgens
de wet van de Heer; 16–20: Ohio zal
een tijdelijke vergaderplaats zijn.
Luister naar Mij, zegt de Heer,
uw God, en Ik zal spreken tot mijn

		d Joh. 10:27–29; 17:2;
3 Ne. 15:24;
LV 27:14; 84:63.
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 Goede herder.
		b Gen. 49:24;

		c
		d
45 a
46 a
		b

1 Petr. 2:4–8.
GS Hoeksteen.
1 Kor. 10:1–4.
GS Jezus Christus;
Rots.
Hel. 5:12.
LV 67:10–13.
GS Waken, wachters.
Alma 34:32–33.
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dienstknecht aEdward Partridge
en hem aanwijzingen geven; want
het is nodig dat hij aanwijzingen
ontvangt voor het organiseren
van dit volk.
2 Want het is nodig dat het volgens mijn awetten georganiseerd
wordt; anders zal het afgesneden
worden.
3 Welnu, laten mijn dienstknecht
Edward Partridge, en zij die hij
gekozen heeft, in wie Ik welbehagen heb, dit volk hun deel
toewijzen, iedere man agelijkelijk overeenkomstig zijn gezin,
overeenkomstig zijn omstandigheden en zijn noden en
b
behoeften.
4 En laat mijn dienstknecht
Edward Partridge, wanneer hij
een man zijn deel toewijst, hem
een schrijven geven dat hem zijn
deel zal waarborgen, zodat hij het
zal behouden, namelijk dit recht
en dit erfdeel in de kerk, totdat hij
overtreedt en door de stem van de
kerk, volgens de wetten en averbonden van de kerk, niet waardig geacht wordt om tot de kerk
te behoren.
5 En als hij overtreedt en niet
waardig geacht wordt om tot
de kerk te behoren, zal hij niet
het recht hebben om dat deel
op te eisen dat hij de bisschop
51 1 a
2a
3a
		b
4a

Partridge,
Edward.
LV 42:30–39; 105:5.
GS Toewijden, wet
van toewijding.
LV 49:20.
Hand. 2:44–45;
4 Ne. 1:2–3.
I.E. Afdeling 20
GS

toegewijd heeft ten behoeve van
de armen en behoeftigen van mijn
kerk; daarom zal hij de gave niet
behouden, maar alleen aanspraak
hebben op dat deel dat hem bij
akte overgedragen is.
6 En aldus zullen alle dingen
vastgelegd worden, avolgens de
b
wetten van het land.
7 En laat hetgeen dit volk toebehoort, toegewezen worden aan
dit volk.
8 En inzake het ageld dat dit volk
rest — laat er een gevolmachtigde
voor dit volk aangewezen worden om met dat bgeld voedsel en
kleding te verschaffen naar de
behoeften van dit volk.
9 En laat ieder mens aeerlijk handelen en gelijk zijn onder dit volk,
en gelijkelijk ontvangen, opdat u
b
één zult zijn, zoals Ik u geboden
heb.
10 En laat hetgeen dit volk toebehoort, niet weggenomen worden en aan dat van een aandere
kerkgemeente gegeven worden.
11 Daarom, als een andere
kerkgemeente geld van deze
kerkgemeente wil ontvangen,
laat die dan deze kerkgemeente
terugbetalen zoals zij zullen
overeenkomen;
12 en dat zal gebeuren door de
bisschop of de gevolmachtigde

			 wordt de Artikelen
en Verbonden van de
Kerk van Christus
genoemd.
LV 33:14; 42:13.
GS Verbond.
6 a 1 Petr. 2:13;
LV 98:5–7.
		b LV 58:21–22.

8 a LV 84:104.
		b LV 104:15–18.
9 a GS Eerlijk, eerlijkheid.
		b LV 38:27.
GS Een, eenheid.
10 a I.E. een andere
gemeente van de
kerk, niet een ander
kerkgenootschap.
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die door de stem van de kerkgemeente zal worden aangewezen.
13 En voorts, laat de bisschop
een a voorraadhuis voor deze
kerkgemeente aanwijzen; en laten
alle dingen, zowel geld als voedsel, die de bbehoeften van dit volk
te boven gaan, in handen van de
bisschop blijven.
14 En laat hem ook voor zichzelf
bewaren, voor zijn eigen behoeften en voor de behoeften van zijn
gezin, daar hij bezig zal zijn met
het regelen van deze zaken.
15 En aldus verleen Ik dit volk
het voorrecht om zich volgens
mijn awetten te organiseren.
16 En Ik wijd adit land aan hen
voor een korte tijd, totdat Ik, de
Heer, op een andere manier voor
a
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hen zal zorgen, en hun gebied
heen te gaan;
17 en het uur en de dag zijn hun
niet gegeven, laten zij daarom
doen alsof zij er jarenlang zullen
blijven, en dat zal voor hun welzijn blijken te zijn.
18 Zie, dit zal voor mijn dienstknecht Edward Partridge a een
voorbeeld zijn op andere plaatsen, in alle kerkgemeenten.
19 En wie een trouwe, een rechtvaardige en een verstandige arentmeester wordt bevonden, zal
ingaan in de b vreugde van zijn
Heer en het eeuwige leven beërven.
20 Voorwaar, Ik zeg u: Ik ben
Jezus Christus, die spoedig akomt,
op een buur dat u het niet verwacht. Ja, amen.

AFDELING 52
Openbaring gegeven aan de ouderlingen van de kerk bij monde van
de profeet Joseph Smith op 6 juni 1831 te Kirtland (Ohio). Er was
een conferentie in Kirtland gehouden, beginnend op 3 en eindigend
op 6 juni. Op die conferentie vonden de eerste specifieke ordeningen
tot het ambt van hogepriester plaats en werden bepaalde valse en
misleidende geesten opgemerkt en bestraft.
1–2: Missouri aangewezen als de
plaats voor de volgende conferentie; 3–8: opdrachten aan bepaalde
ouderlingen om samen te reizen;
9–11: de ouderlingen moeten leren
wat de apostelen en profeten geschreven hebben; 12–21: wie door de Geest
verlicht zijn, zullen als vruchten lof
12 a

Algemene
instemming.
13 a LV 42:55.
GS Voorraadhuis.
		b LV 42:33–34, 55;
82:17–19.
GS

en wijsheid voortbrengen; 22–44:
verschillende ouderlingen opgedragen om het evangelie te prediken tijdens hun reis naar Missouri voor de
conferentie.
Zie, aldus zegt de Heer tot de
ouderlingen die Hij in deze laatste

15 a LV 51:2.
16 a I.E. Kirtland, gebied
Ohio.
18 a I.E. patroon.
19 a Matt. 24:45–47.
GS Rentmeester,

rentmeesterschap.
		b GS Vreugde.
20 a Openb. 22:6–16.
		b Matt. 24:44.
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dagen heeft ageroepen en gekozen
door de stem van zijn Geest —
2 met deze woorden: Ik, de Heer,
zal u bekendmaken wat Ik wil dat
u doet vanaf nu tot aan de volgende conferentie, die gehouden
zal worden in Missouri, op het
a
land dat Ik zal bwijden aan mijn
volk, dat een coverblijfsel is van
Jakob, en aan hen die erfgenaam
zijn volgens het dverbond.
3 Welnu, voorwaar, Ik zeg u:
Laten mijn dienstknechten Joseph
Smith jr. en Sidney Rigdon zich op
reis begeven zodra er voorbereidingen getroffen kunnen worden
om van huis te gaan en naar het
land Missouri te reizen.
4 En voor zover zij Mij getrouw
zijn, zal het hun bekendgemaakt
worden wat zij moeten doen;
5 en hun zal ook, voor zover zij
getrouw zijn, uw aerfland bekendgemaakt worden.
6 En voor zover zij niet getrouw
zijn, zullen zij afgesneden worden, ja, zoals Ik wil en zoals het
Mij goeddunkt.
7 En voorts, voorwaar, Ik zeg u:
Laten mijn dienstknecht Lyman
Wight en mijn dienstknecht
John Corrill zich spoedig op reis
begeven;
8 en laten ook mijn dienstknecht John Murdock en mijn
52 1 a
2a
		b
		c
		d
5a

Roepen, roeping,
door God geroepen.
LV 57:1–3.
LV 58:57; 84:3–4.
Ps. 135:4;
3 Ne. 5:21–26.
Abr. 2:6–11.
GS Abraham,
verbond van.
LV 57:1–3.
GS

dienstknecht Hyrum Smith zich
op reis begeven naar diezelfde
plaats, over Detroit.
9 En laten zij daarvandaan verder reizen en onderweg het woord
prediken en ageen andere dingen
zeggen dan hetgeen de bprofeten
en apostelen geschreven hebben,
en hetgeen hun door de cTrooster
geleerd wordt door het gelovige
gebed.
10 Laten zij atwee aan twee gaan,
en laten zij aldus onderweg in
iedere samenkomst prediken,
dopende met bwater, en chandoplegging aan de waterkant.
11 Want aldus zegt de Heer: Ik
zal mijn werk in gerechtigheid
a
bekorten, want de dagen komen
dat Ik het oordeel zal uitzenden
ter overwinning.
12 En laat mijn dienstknecht
Lyman Wight op zijn hoede zijn,
want Satan verlangt hem te aziften als het kaf.
13 En zie, wie agetrouw is, zal
als heerser worden gesteld over
vele dingen.
14 En voorts zal Ik u voor alle
dingen een model geven, opdat
u niet misleid zult worden; want
Satan waart rond in het land,
en hij gaat uit om de natiën te
misleiden —
15 welnu, wie bidt, wiens geest

9 a Mos. 18:19–20.
		b LV 42:12; 52:36.
GS Schriften,
Schriftuur.
		c GS Heilige Geest;
Leraar, leren —
Onderwijzen met de
Geest;
Trooster.
10 a Mark. 6:7;

LV 61:35.
Joh. 1:26.
Hand. 8:14–17.
Rom. 9:28.
Luk. 22:31;
3 Ne. 18:17–18.
13 a Matt. 25:23;
LV 132:53.

		b
		c
11 a
12 a

Leer en Verbonden 52:16–32

verslagen is, die wordt door Mij
aanvaard als hij mijn cverordeningen gehoorzaamt.
16 Wie spreekt, wiens geest
verslagen is, wiens taal zachtmoedig is en opbouwt, die is van
God als hij mijn verordeningen
gehoorzaamt.
17 En voorts, wie siddert onder
mijn macht, zal a sterk worden
gemaakt en zal als vruchten lof en
b
wijsheid voortbrengen, volgens
de openbaringen en waarheden
die Ik u gegeven heb.
18 En voorts, wie overwonnen
wordt en geen vruchten avoortbrengt, ja, naar dit model, is niet
van Mij.
19 Daarom, door dit model
zult u in alle gevallen de geesten
onder alle hemelen akennen.
20 En de dagen zijn gekomen;
naar het geloof van de mensen zal
het hun ageschieden.
21 Zie, dit gebod wordt gegeven
aan alle ouderlingen die Ik gekozen heb.
22 En voorts, voorwaar, Ik zeg
u: Laten mijn dienstknecht aThomas B. Marsh en mijn dienstknecht Ezra Thayre zich ook op
reis begeven en het woord prediken onderweg naar datzelfde
land.
23 En voorts, laten mijn dienstknecht Isaac Morley en mijn
a
b

15 a GS Gebroken hart.
		b LV 97:8.
		c GS Verordeningen.
17 a LV 66:8;
133:58.
		b GS Wijsheid.
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dienstknecht Ezra Booth zich op
reis begeven en ook het woord
prediken onderweg naar datzelfde land.
24 En voorts, laten mijn dienstknechten aEdward Partridge en
Martin Harris zich op reis begeven met mijn dienstknechten Sidney Rigdon en Joseph Smith jr.
25 Laten mijn dienstknechten
David Whitmer en Harvey Whitlock zich ook op reis begeven en
prediken onderweg naar datzelfde land.
26 En laten mijn dienstknechten
a
Parley P. Pratt en bOrson Pratt
zich op reis begeven en onderweg
prediken, ja, naar datzelfde land.
27 En laten mijn dienstknechten Solomon Hancock en Simeon
Carter zich ook op reis begeven
naar datzelfde land, en onderweg
prediken.
28 Laten mijn dienstknechten
Edson Fuller en Jacob Scott zich
ook op reis begeven.
29 Laten mijn dienstknechten
Levi W. Hancock en Zebedee Coltrin zich ook op reis begeven.
30 Laten mijn dienstknechten
Reynolds Cahoon en Samuel H.
Smith zich ook op reis begeven.
31 Laten mijn dienstknechten
Wheeler Baldwin en William Carter zich ook op reis begeven.
32 En laten mijn dienstknechten

18 a Matt. 3:10.
19 a GS Onderscheid,
gave van.
20 a Matt. 8:5–13.
22 a LV 56:5.
GS Marsh, Thomas B.

24 a
26 a

Partridge, Edward.
Pratt, Parley
Parker.
		b GS Pratt, Orson.
GS
GS
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Newel Knight en Selah J. Griffin
beiden geordend worden, en zich
ook op reis begeven.
33 Ja, voorwaar, Ik zeg u: Laten
al dezen zich op reis begeven naar
die ene plaats, langs hun verschillende wegen, en de ene zal niet
bouwen op het fundament van de
a
ander, noch reizen in andermans
spoor.
34 Wie getrouw is, die zal
bewaard worden en met veel
a
vrucht gezegend worden.
35 En voorts zeg Ik u: Laten mijn
dienstknechten Joseph Wakefield
en Solomon Humphrey zich op
reis begeven naar de oostelijke
landstreken;
36 laten ze onder hun familieleden arbeiden en geen andere
dingen a verkondigen dan de
profeten en apostelen, datgene
wat zij bgezien en gehoord hebben en zeer stellig cgeloven, opdat
de profetieën vervuld kunnen
worden.
37 Laat, ten gevolge van
overtreding, hetgeen Heman
Basset gegeven was hem a ontnomen worden en op het hoofd
van Simonds Ryder geplaatst
worden.
38 En voorts, voorwaar, Ik zeg
u: Laat Jared Carter tot priester
a
geordend worden, en laat ook
a

32 a LV 56:6–7.
33 a Rom. 15:20.
34 a Joh. 15:16;
LV 18:15–16.
36 a Mos. 18:19–20;
LV 52:9.
		b Joh. 3:11.
		c GS Geloof, geloven.

George James tot bpriester geordend worden.
39 Laat de rest van de ouderlingen over de kerkgemeenten
a
waken en het woord verkondigen in de omstreken; en laten zij
met hun eigen handen arbeiden,
opdat er geen bafgoderij of goddeloosheid bedreven wordt.
40 En denk in alles aan de
a
armen en de bbehoeftigen, de zieken en de bezochten, want wie die
dingen niet doet, is mijn discipel
niet.
41 En voorts, laten mijn dienstknechten Joseph Smith jr. en Sidney Rigdon en Edward Partridge
een a aanbeveling van de kerk
meenemen. En laat er eveneens
een verkregen worden voor mijn
dienstknecht Oliver Cowdery.
42 En aldus, zoals Ik heb gezegd,
zult u, indien u getrouw bent, bijeenkomen om u te verblijden in
het land aMissouri, dat uw berfland is, dat nu het land van uw
vijanden is.
43 Maar zie, Ik, de Heer, zal de
stad te zijner tijd bespoedigen
en de getrouwen bekronen met
a
vreugde en met gejubel.
44 Zie, Ik ben Jezus Christus,
de Zoon van God, en Ik zal hen
ten laatsten dage averhogen. Ja,
amen.

37 a Matt. 25:25–30.
38 a LV 79:1.
		b GS Priester, Aäronisch
priesterschap.
39 a Alma 6:1.
		b GS Afgoderij.
40 a LV 104:15–18.
GS Arm, armen.

		b
41 a
42 a
		b
43 a
44 a

Welzijn,
welzijnszorg.
LV 20:64.
GS Zion.
LV 25:2; 57:1–3.
GS Vreugde.
LV 88:96–98.
GS
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AFDELING 53
Openbaring gegeven bij monde van de profeet Joseph Smith aan
Algernon Sidney Gilbert op 8 juni 1831 te Kirtland (Ohio). Op verzoek van Sidney Gilbert raadpleegde de profeet de Heer aangaande
broeder Gilberts werk en aanstelling in de kerk.
1–3: Sidney Gilberts roeping en verkiezing in de kerk is om tot ouderling
geordend te worden; 4–7: hij moet
ook fungeren als gevolmachtigde van
de bisschop.
Zie, Ik zeg u, mijn dienstknecht
Sidney Gilbert, dat Ik uw gebeden
gehoord heb; en u hebt Mij aangeroepen opdat het u zou worden
bekendgemaakt, door de Heer,
uw God, aangaande uw roeping
en averkiezing in de kerk, die Ik,
de Heer, in deze laatste dagen
opgericht heb.
2 Zie, Ik, de Heer, die voor de
zonden van de wereld agekruisigd werd, geef u een gebod dat
u de wereld bverzaken zult.
3 Aanvaard mijn ordening, ja, die
van ouderling, om geloof en bekering en avergeving van zonden te

prediken, volgens mijn woord,
en het ontvangen van de Heilige
Geest door bhandoplegging;
4 en ook om een agevolmachtigde van deze kerk te zijn in de
plaats die door de bisschop aangewezen zal worden, volgens de
geboden die hierna gegeven zullen worden.
5 En voorts, voorwaar, Ik zeg u:
U zult zich op reis begeven met
mijn dienstknechten Joseph Smith
jr. en Sidney Rigdon.
6 Zie, dit zijn de eerste verordeningen die u ontvangen zult;
en de overige zullen u worden
bekendgemaakt op een toekomstig tijdstip, naargelang uw arbeid
in mijn wijngaard.
7 En voorts wil Ik dat u leert dat
alleen hij behouden wordt die tot
het einde avolhardt. Ja, amen.

AFDELING 54
Openbaring gegeven bij monde van de profeet Joseph Smith aan
Newel Knight op 10 juni 1831 te Kirtland (Ohio). De kerkleden in
Thompson (Ohio) waren verdeeld over vragen die te maken hadden
met de toewijding van bezittingen. Zelfzucht en hebzucht waren voor
de dag getreden. Na zijn zending naar de shakers (zie het opschrift
van afdeling 49) had Leman Copley zijn verbond verbroken om zijn
53 1 a

Roeping en
verkiezing;
Uitverkorenen;
Verkiezing.
2 a GS Kruisiging.
GS

Wereld;
Werelds,
wereldsgezindheid.
3 a GS Vergeving van
zonden.

		b

GS

		b GS Handoplegging.
4 a LV 57:6, 8–10, 14–15;
84:113.
7 a GS Volharden.
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grote boerderij toe te wijden als erfperceel voor de heiligen die aankwamen uit Colesville (New York). Dientengevolge waren Newel
Knight (leider van de leden in Thompson) en enkele ouderlingen bij
de profeet gekomen om te vragen hoe zij moesten handelen. De profeet raadpleegde de Heer en ontving deze openbaring die de leden in
Thompson gebood om de boederij van Lemand Copley te verlaten en
naar Missouri te reizen.
1–6: de heiligen moeten het verbond
van het evangelie nakomen om barmhartigheid te verkrijgen; 7–10: zij
moeten geduldig zijn in bezoeking.
Zie, zo zegt de Heer, ja, de aAlfa
en de Omega, het begin en het
einde, ja, Hij die bgekruisigd is
voor de zonden van de wereld —
2 zie, voorwaar, voorwaar, Ik zeg
u, mijn dienstknecht Newel Knight:
U moet standhouden in het ambt
waartoe Ik u heb aangewezen.
3 En laten uw broeders, indien
zij willen ontkomen aan hun vijanden, zich van al hun zonden
bekeren en waarlijk a nederig
worden voor mijn aangezicht, en
berouwvol.
4 En omdat het averbond dat zij
met Mij gesloten hebben is verbroken, is het bzonder inhoud en
zonder gevolg geworden.
5 En wee hem door wie deze
a
overtreding komt, want het zou
voor hem beter zijn geweest als
hij was verdronken in de diepte
van de zee.
54 1 a Openb. 1:8;

LV 19:1.
GS Alfa en Omega.
		b GS Kruisiging.
3 a GS Nederig,
nederigheid,
vernederen,
verootmoedigen
(zich).

6 Maar gezegend zijn zij die
het verbond bewaard hebben en
het gebod onderhouden hebben,
want zij zullen abarmhartigheid
verkrijgen.
7 Welnu, ga heen en vlucht uit
het land, opdat uw vijanden u
niet zullen overvallen; begeef
u op reis en wijs naar uw believen iemand aan om uw leider
te zijn en betalingen voor u te
doen.
8 En aldus zult u zich op reis
begeven naar de westelijke streken, naar het land a Missouri,
naar het grensgebied van de
Lamanieten.
9 En nadat u uw reis volbracht
hebt, zie, zeg Ik u: Zoek een akostwinning zoals andere mensen,
totdat Ik u een plaats heb bereid.
10 En voorts, wees a geduldig onder beproeving totdat Ik
b
kom; en zie, Ik kom spoedig, en
mijn beloning is bij Mij, en wie
Mij vroeg cgezocht hebben, zullen drust vinden voor hun ziel. Ja,
amen.

4 a LV 42:30–39.
GS Toewijden, wet van
toewijding.
		b LV 58:32–33.
5 a Matt. 18:6–7.
6 a GS Barmhartig,
barmhartigheid.
8 a LV 52:42.
9 a 1 Thess. 4:11.

10 a GS Geduld.
		b Openb. 22:12.
GS Wederkomst van
Jezus Christus.
		c Spr. 8:17.
GS Gebed.
		d Matt. 11:28–30.
GS Rust, rusten.
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AFDELING 55
Openbaring gegeven bij monde van de profeet Joseph Smith aan
William W. Phelps op 14 juni 1831 te Kirtland (Ohio). William W.
Phelps, drukker van beroep, was net met zijn gezin in Kirtland aangekomen en de profeet raadpleegde de Heer aangaande hem.
1–3: William W. Phelps geroepen en
gekozen om zich te laten dopen, tot
ouderling te worden geordend en het
evangelie te prediken; 4: hij moet ook
boeken schrijven voor de kinderen die
op de scholen van de kerk zitten; 5–6:
hij moet naar Missouri reizen, dat
zijn arbeidsveld zal zijn.
Zie, aldus zegt de Heer tot u,
mijn dienstknecht William, ja, de
Heer van de gehele aaarde: U bent
geroepen en gekozen; en nadat u
met water bent bgedoopt, indien
u dat doet met het oog alleen op
mijn eer gericht, zult u vergeving
van uw zonden verkrijgen en de
Heilige Geest ontvangen door
c
handoplegging;
2 en dan zult u onder de hand van
mijn dienstknecht Joseph Smith jr.
geordend worden om ouderling in
deze kerk te zijn, om bekering te
prediken en avergeving van zonden door middel van de doop in
de naam van Jezus Christus, de
Zoon van de levende God.

3 En u zult de macht hebben de
Heilige Geest te verlenen aan wie
u ook de handen opleggen zult,
indien zij berouwvol voor mijn
aangezicht zijn.
4 En voorts, u zult geordend
worden om mijn dienstknecht
Oliver Cowdery te helpen met
het drukken, en met het uitkiezen
en schrijven van aboeken voor de
scholen van deze kerk, opdat ook
kleine kinderen onderricht zullen
ontvangen voor mijn aangezicht
zoals Mij welgevallig is.
5 En voorts, voorwaar, Ik zeg
u: Dat is de reden dat u zich op
reis zult begeven met mijn dienstknechten Joseph Smith jr. en Sidney Rigdon: dat u in uw erfland
a
geplant wordt om dat werk te
doen.
6 En voorts, laat mijn dienstknecht Joseph Coe zich eveneens
met hen op reis begeven. Het overige zal hierna worden bekendgemaakt, zoals Ik wil. Amen.

AFDELING 56
Openbaring gegeven bij monde van de profeet Joseph Smith op
15 juni 1831 te Kirtland (Ohio). In deze openbaring wordt Ezra
Thayre gekastijd omdat hij geen gevolg aan een vorige openbaring
55 1 a Deut. 10:14;
1 Ne. 11:6;
2 Ne. 29:7.

		b
		c
2a

GS
GS
GS

Doop, dopen.
Handoplegging.
Vergeving van

zonden.
4 a LV 88:118; 109:7, 14.
5 a Amos 9:15.
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had gegeven (het ‘gebod’ waarnaar in vers 8 wordt verwezen), die
Joseph Smith voor hem had ontvangen, waarin Thayre aanwijzingen
had gekregen in verband met zijn taken op de boerderij van Frederick G. Williams, waar hij woonde. In deze openbaring wordt ook
Thayres roeping, om met Thomas B. Marsh naar Missouri te reizen,
herroepen (zie afdeling 52:22).
1–2: de heiligen moeten hun kruis
opnemen en de Heer volgen om het
heil te verkrijgen; 3–13: de Heer
gebiedt en herroept, en de ongehoorzamen worden uitgeworpen; 14–17:
wee de rijken die de armen niet willen helpen, en wee de armen die geen
gebroken hart hebben; 18–20: gezegend de armen die rein van hart zijn,
want zij zullen de aarde beërven.
Luister, o volk dat mijn naam
belijdt, zegt de Heer, uw God;
want zie, mijn toorn is ontbrand
tegen de weerspannigen, en zij
zullen mijn arm en mijn gramschap kennen, op de dag van
b
vergelding en van verbolgenheid
over de natiën.
2 En wie zijn a kruis niet wil
opnemen en Mij bvolgen, en mijn
geboden onderhouden, die zal
niet behouden worden.
3 Zie, Ik, de Heer, gebied; en wie
niet wil agehoorzamen, zal in de
door Mij bestemde tijd bafgesneden worden, nadat Ik heb geboden en het gebod geschonden
wordt.
4 Daarom gebied en aherroep Ik,
de Heer, naar het Mij goeddunkt;
a

56 1 a LV 41:1.

		b Jes. 10:3–4; Mrm. 9:2;
LV 1:13–14; 124:10.
2 a Luk. 14:27.
		b 1 Petr. 2:21;
2 Ne. 31:10–13;

en dit alles zal op het hoofd van
de bweerspannigen neerkomen,
zegt de Heer.
5 Daarom herroep Ik het gebod
dat gegeven is aan mijn dienstknechten a Thomas B. Marsh
en Ezra Thayre, en geef Ik mijn
dienstknecht Thomas een nieuw
gebod dat hij zich spoedig op
reis zal begeven naar het land
Missouri, en mijn dienstknecht
Selah J. Griffin zal hem eveneens
vergezellen.
6 Want zie, Ik herroep het gebod
dat gegeven is aan mijn dienstknechten Selah J. Griffin en Newel
Knight, ten gevolge van de halsstarrigheid van mijn volk dat zich
in Thompson bevindt, en hun
weerspannigheid.
7 Daarom, laat mijn dienstknecht Newel Knight bij hen blijven; en allen die willen gaan, die
berouwvol zijn voor mijn aangezicht, mogen gaan en door hem
worden geleid naar het land dat
Ik aangewezen heb.
8 En voorts, voorwaar, Ik zeg u
dat mijn dienstknecht Ezra Thayre
zich van zijn ahoogmoed en zelfzucht moet bekeren en gehoor

			 Mro. 7:11.
GS Jezus Christus —
Het voorbeeld van
Jezus Christus.
3 a GS Gehoorzaam,
gehoorzaamheid,

gehoorzamen.
		b LV 1:14–16; 50:8.
4 a LV 58:31–33.
		b GS Opstand.
5 a GS Marsh, Thomas B.
8 a GS Hoogmoed.
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geven aan het eerste gebod dat
Ik hem gegeven heb aangaande
de plaats waar hij woont.
9 En indien hij dat doet, zal hij,
omdat het land niet verdeeld zal
worden, nog steeds aangewezen
zijn om naar het land Missouri te
gaan;
10 maar anders zal hij het geld
dat hij betaald heeft, terugontvangen en de plaats verlaten
en van mijn kerk a afgesneden
worden, zegt de Here God der
heerscharen;
11 en hoewel de hemel en de
aarde voorbijgaan, zullen deze
woorden niet avoorbijgaan, maar
vervuld worden.
12 En indien mijn dienstknecht
Joseph Smith jr. het geld moet
betalen, zie, dan zal Ik, de Heer,
het hem terugbetalen in het land
Missouri, opdat zij van wie hij zal
krijgen, beloond zullen worden
naar hetgeen zij doen;
13 want naar hetgeen zij doen,
zullen zij ontvangen, ja, land als
erfdeel.
14 Zie, aldus zegt de Heer tot
mijn volk: U hebt vele dingen
te doen en om u van te bekeren;
want zie, uw zonden zijn tot Mij
opgestegen en zijn niet vergeven,
omdat u zich op uw eigen wegen
a
verlaat.
10 a GS Excommunicatie.
11 a 2 Ne. 9:16.
14 a Jakob 4:10.
15 a Alma 41:10;
3 Ne. 27:11.
16 a Jer. 17:11;
2 Ne. 9:30.
		b Spr. 14:31;
Alma 5:55–56.
GS Arm, armen.
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15 En uw hart is niet tevreden.
En u gehoorzaamt de waarheid
niet, maar schept a behagen in
ongerechtigheid.
16 Wee u, arijken, die uw bezit
niet aan de barmen wilt cgeven,
want uw d rijkdommen zullen
uw ziel verderven; en dit zal uw
jammerklacht zijn op de dag van
vergelding en van oordeel en van
gramschap: Voorbij is de eoogst,
ten einde de zomer, en mijn ziel
is niet gered!
17 Wee u, aarmen, wier hart niet
gebroken is, wier geest niet verslagen is, en wier buik niet verzadigd is, en wier handen zich
er niet van weerhouden zich aan
andermans goederen te vergrijpen, wier ogen vol bhebzucht zijn
en die niet met uw eigen handen
wilt arbeiden!
18 Maar gezegend zijn de
a
armen die rein van hart zijn, wier
hart bgebroken is en wier geest
verslagen is, want zij zullen het
c
koninkrijk van God zien komen
in macht en grote heerlijkheid tot
hun bevrijding; want het vette
van de daarde zal hun toebehoren.
19 Want zie, de Heer zal komen,
en zijn avergelding zal bij Hem
zijn, en Hij zal eenieder vergelden, en de armen zullen juichen;
20 en hun geslachten zullen de

		c GS Aalmoes.
		d Jak. 5:3.
		e Jer. 8:20;
Alma 34:33–35;
LV 45:2.
17 a Mos. 4:24–27;
LV 42:42; 68:30–32.
		b GS Begeerte, begeren,
begerig.
18 a Matt. 5:3, 8;

		b
		c
		d
19 a

Luk. 6:20;
3 Ne. 12:3.
GS Arm, armen.
GS Gebroken hart.
GS Koninkrijk van God
of koninkrijk van de
hemel.
GS Aarde.
Openb. 22:12;
LV 1:10.
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aarde van geslacht op geslacht
a
beërven, voor eeuwig en altijd.

En nu beëindig Ik mijn spreken
tot u. Ja, amen.

AFDELING 57
Openbaring gegeven bij monde van de profeet Joseph Smith op 20 juli
1831 te Zion, Jackson County (Missouri). Overeenkomstig het gebod
van de Heer om naar Missouri te reizen alwaar Hij ‘uw erfland’
zou openbaren (afdeling 52), waren de ouderlingen van Ohio naar
de westelijke grens van Missouri gereisd. Joseph Smith overdacht
de toestand van de Lamanieten en vroeg zich af: ‘Wanneer zal de
wildernis bloeien als een roos? Wanneer zal Zion in haar heerlijkheid worden gebouwd en waar zal uw tempel staan, waarheen alle
natiën zich zullen begeven in de laatste dagen?’ Vervolgens ontving
hij deze openbaring.
1–3: Independence (Missouri) is de
plaats voor de stad Zion en de tempel; 4–7: de heiligen moeten in die
omstreken land kopen en een erfdeel
ontvangen; 8–16: Sidney Gilbert
moet een winkel beginnen, William W. Phelps moet zich als drukker vestigen en Oliver Cowdery moet
tekst bewerken voor publicatie.
Luister, o ouderlingen van mijn
kerk, zegt de Heer, uw God, die
zich op mijn gebod bijeenverzameld hebben in dit land, dat het
land aMissouri is, dat het bland
is dat Ik aangewezen en cgewijd
heb voor de dvergadering van de
heiligen.
2 Daarom is dit het land van
belofte, en de aplaats voor de stad
b
Zion.
20 a Matt. 5:5;
LV 45:56–58.
57 1 a LV 52:42.
		b LV 29:7–8; 45:64–66.
		c LV 61:17.
		d GS Israël — De

3 En aldus zegt de Heer, uw
God: Indien u wijsheid wilt ontvangen, is hier wijsheid. Zie, de
plaats die nu Independence heet,
is het middelpunt; en een plek
voor de atempel bevindt zich ten
westen daarvan op een perceel
niet ver van het gerechtsgebouw.
4 Daarom is het wijsheid dat
het land door de heiligen wordt
a
gekocht, alsmede ieder stuk
grond naar het westen toe, ja, tot
aan de scheidingslijn tussen de
b
Joden en de andere volken;
5 en ook ieder stuk grond dat
aan de prairie grenst, voor zover
mijn discipelen in staat zijn land
te a kopen. Zie, dit is wijsheid,
opdat zij het zullen bverkrijgen
als eeuwigdurend erfgoed.
6 En laat mijn dienstknecht

			 vergadering van
Israël.
2 a LV 28:9; 42:9, 62.
		b GS Zion.
3 a LV 58:57; 97:15–17.
4 a LV 48:4.

I.E. Joden duidt hier op
de Lamanieten; andere
volken op de blanke
kolonisten.
5 a LV 58:49, 51; 101:68–74.
		b LV 56:20.

		b

Leer en Verbonden 57:7–16

Sidney Gilbert de functie uitoefenen waartoe Ik hem aangewezen heb, om geld te ontvangen,
om agevolmachtigde van de kerk
te zijn, om land te kopen in alle
omstreken, voor zover dat in
gerechtigheid gebeuren kan, en
naar de wijsheid gebiedt.
7 En laat mijn dienstknecht
a
Edward Partridge de functie
uitoefenen waartoe Ik hem aangewezen heb, en de heiligen hun
erfdeel btoedelen, zoals Ik geboden heb; en ook zij die hij aangewezen heeft om hem bij te staan.
8 En voorts, voorwaar, Ik zeg
u: Laat mijn dienstknecht Sidney
Gilbert zich in deze plaats vestigen en een winkel beginnen, om
zonder bedrog goederen te verkopen, om geld te verkrijgen om
voor het welzijn van de heiligen
land te kopen en alles te verkrijgen wat de discipelen nodig hebben om hen op hun erfgoed te
vestigen.
9 En laat ook mijn dienstknecht
Sidney Gilbert een vergunning
verkrijgen — zie, hier is wijsheid,
en wie leest, laat hem begrijpen —
om ook goederen naar de mensen
te sturen, ja, door hen die hij als
bediende in zijn dienst kiest;
10 en aldus voor mijn heiligen
te zorgen, opdat mijn evangelie
gepredikt zal worden tot hen die
in aduisternis gezeten zijn en in
het domein en de bschaduw van
de dood.
6 a LV 53.
7 a LV 58:24.
GS Partridge, Edward.
		b LV 41:9–11; 58:14–18.
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11 En voorts, voorwaar, Ik
zeg u: Laat mijn dienstknecht
a
William W. Phelps in deze
plaats geplant worden, en zich
vestigen als b drukker voor
de kerk.
12 En zie, als de wereld aanvaardt wat hij schrijft — zie, hier
is wijsheid — laat hem dan verkrijgen wat hij ook in gerechtigheid verkrijgen kan, voor het
welzijn van de heiligen.
13 En laat mijn dienstknecht
a
Oliver Cowdery hem bijstaan,
zoals Ik geboden heb, in elke
plaats die Ik hem aanwijs, in het
overschrijven en het nakijken en
selecteren, opdat alle dingen in
orde zullen zijn voor mijn aangezicht, zoals de Geest door hem zal
laten blijken.
14 En laten aldus zij die Ik
genoemd heb, zo spoedig mogelijk in het land Zion worden
geplant, met hun gezin, om
die dingen te doen, ja, zoals Ik
gesproken heb.
15 En nu aangaande de vergadering: laten de bisschop en
de gevolmachtigde voorbereidingen treffen voor die gezinnen aan wie geboden is om naar
dit land te komen, zo spoedig
mogelijk, en hen op hun erfgoed
planten.
16 En aan de overigen van zowel
de ouderlingen als de leden zullen hierna verdere aanwijzingen
worden gegeven. Ja, amen.

10 a Jes. 9:1;
Matt. 4:16.
GS Duisternis,
geestelijke.

		b Ps. 23:4.
11 a GS Phelps, William W.
		b LV 58:37, 40–41.
13 a GS Cowdery, Oliver.
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AFDELING 58
Openbaring gegeven bij monde van de profeet Joseph Smith op
1 augustus 1831 te Zion, Jackson County (Missouri). Eerder, op de
eerste sabbatdag na de aankomst van de profeet en zijn gezelschap in
Jackson County (Missouri), was er een kerkdienst gehouden waarop
twee leden door de doop waren ontvangen. In de loop van die week
kwamen er uit Colesville leden van de gemeente Thompson en anderen aan. (Zie afdeling 54.) Velen van hen verlangden de wil van de
Heer aangaande hen in de nieuwe vergaderplaats te vernemen.
1–5: wie beproeving doorstaan, zullen met heerlijkheid gekroond worden; 6–12: de heiligen moeten zich
voorbereiden op de bruiloft van het
Lam en de maaltijd van de Heer;
13–18: bisschoppen zijn rechter in
Israël; 19–23: de heiligen moeten de
wetten van het land naleven; 24–29:
de mensen moeten hun keuzevrijheid
gebruiken om goed te doen; 30–33:
de Heer gebiedt en herroept; 34–43:
om zich te bekeren moeten de mensen hun zonden belijden en verzaken; 44–58: de heiligen moeten hun
erfgoed kopen en zich in Missouri
vergaderen; 59–65: het evangelie
moet tot ieder schepsel gepredikt
worden.
Luister, o ouderlingen van mijn
kerk, en neig het oor tot mijn
woord en leer van Mij wat Ik wil
aangaande u, en ook aangaande
a
dit land, waar Ik u naartoe
gezonden heb.
2 Want voorwaar, Ik zeg u:
Gezegend is hij die mijn geboden
58 1 a LV 57:1–8.

2 a Mos. 2:22.
		b 1 Petr. 4:6.
		c 2 Thess. 1:4.
		d GS Tegenspoed.
3 a GS God, Godheid.

onderhoudt, hetzij in het leven
of in de bdood; en wie cgetrouw
is in dbeproeving, diens beloning
is groter in het koninkrijk van de
hemel.
3 Op dit moment kunt u het
plan van uw aGod met betrekking
tot de dingen die hierna zullen
komen, en de bheerlijkheid die zal
volgen op veel beproeving, niet
met uw natuurlijke ogen zien.
4 Want na veel a beproeving
komen de bzegeningen. Daarom
komt de dag dat u met grote
c
heerlijkheid dgekroond zult worden; de tijd is nog niet, maar is
nabij.
5 Denk hieraan, wat Ik u van
tevoren zeg, opdat u het ter aharte
zult nemen en hetgeen zal volgen,
zult ontvangen.
6 Zie, voorwaar, Ik zeg u: Om
deze reden heb Ik u gezonden —
opdat u gehoorzaam zult zijn,
en opdat uw hart abereid zal zijn
om te bgetuigen van de dingen die
gaan komen;
a

		b GS Heerlijkheid.
4 a Ps. 30:5;
LV 101:2–7; 103:11–14;
109:76.
		b GS Zegen, zegenen,
zegening.

		c Rom. 8:17–18;
LV 136:31.
		d GS Kroon; Verhoging.
5 a Deut. 11:18–19.
6 a LV 29:8.
		b GS Getuigenis.
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7 en ook opdat u de eer zult hebben om het fundament te leggen,
en om te getuigen van het land
waar het aZion van God zich zal
bevinden;
8 en ook opdat er een feestmaal
van vette spijzen zal worden aangericht voor de aarmen; ja, een
feestmaal van vette spijzen, van
goed op de bdroesem gezuiverde
wijn, opdat de aarde zal weten
dat de mond van de profeten niet
zal falen;
9 ja, een maaltijd van het huis
des Heren, welbereid, waartoe alle
natiën uitgenodigd zullen worden.
10 Ten eerste de rijken en de
geleerden, de wijzen en de edelen;
11 En daarna komt de dag van
mijn macht; dan zullen de armen,
de lammen en de blinden en de
doven naar de abruiloft van het
Lam komen en deelnemen aan de
b
maaltijd van de Heer, toebereid
voor de grote dag die zal komen.
12 Zie, Ik, de Heer, heb het
gesproken.
13 En opdat het agetuigenis zal
uitgaan vanuit Zion, ja, uit de
mond van de stad van het erfgoed
van God —
14 ja, om die reden heb Ik u hierheen gezonden en heb Ik mijn
dienstknecht aEdward Partridge
uitgekozen en hem zijn zending
in dit land toegewezen.
15 Maar indien hij zich niet
7 a GS Zion.
8 a GS Arm, armen.
		b Jes. 25:6.
11 a Matt. 22:1–14;
Openb. 19:9;
LV 65:3.
		b Luk. 14:16–24.
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bekeert van zijn zonden, namelijk ongeloof en blindheid van
hart, laat hem dan oppassen dat
hij niet avalt.
16 Zie, zijn zending is hem gegeven en zij zal hem niet opnieuw
gegeven worden.
17 En wie standhoudt in deze
zending, is aangewezen om arechter in Israël te zijn, zoals het was
in dagen vanouds, om het land
van het erfgoed van God onder
zijn bkinderen te verdelen;
18 en om zijn volk te oordelen
volgens het getuigenis van de
rechtvaardigen en met behulp
van zijn raadgevers, naar de wetten van het koninkrijk die gegeven
zijn door de aprofeten van God.
19 Want voorwaar, Ik zeg u: Mijn
wet zal in dit land nagekomen
worden.
20 Laat niemand denken dat hij
heerser is; maar laat God heersen
over hem die oordeelt, volgens de
raadgevingen van zijn eigen wil,
of met andere woorden, over hem
die raad geeft of op de rechterstoel zit.
21 Laat niemand de awetten van
het land overtreden, want wie de
wetten van God nakomt, hoeft
de wetten van het land niet te
overtreden.
22 Daarom, onderwerp u aan
de gevestigde macht, totdat Hij
a
regeert wiens recht het is om te

13 a Micha 4:2.
14 a GS Partridge, Edward.
15 a 1 Kor. 10:12.
17 a LV 107:72–74.
GS Bisschop.
		b GS Zonen en dochters
van God.

18 a GS Profeet.
21 a Luk. 20:22–26;
LV 98:4–10; Art. 1:12.
GS Bestuur.
22 a GS Jezus Christus;
Messias;
Millennium.
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regeren, en alle vijanden onder
zijn voeten legt.
23 Zie, de awetten die u uit mijn
hand ontvangen hebt, zijn de wetten van de kerk, en u zult ze in
dat licht beschouwen. Zie, hier is
wijsheid.
24 En nu, zoals Ik gesproken
heb aangaande mijn dienstknecht
Edward Partridge, dit land is het
land waar hij en degenen die hij
als zijn raadgevers aangewezen
heeft, zullen wonen; en ook het
land waar degene zal wonen
die Ik aangewezen heb om mijn
a
voorraadhuis te beheren;
25 daarom, laten zij hun
gezin naar dit land brengen,
zoals zij onderling en met Mij
beraadslagen.
26 Want zie, het is niet juist
dat Ik in alle dingen gebieden
moet; want wie in alle dingen
gedwongen wordt, die is een
a
trage en geen verstandige dienstknecht; daarom ontvangt hij geen
beloning.
27 Voorwaar, Ik zeg: De mensen
dienen agedreven voor een goede
zaak werkzaam te zijn en vele
dingen uit eigen vrije wil te doen
en veel gerechtigheid tot stand te
brengen;
28 want de macht is in hen,
waardoor zij naar aeigen believen kunnen handelen. En voor
zover de mensen goed doen, zullen zij hun beloning geenszins
verliezen.
23 a GS Wet.
24 a LV 51:13; 70:7–11.
26 a Matt. 24:45–51;
LV 107:99–100.
27 a GS IJver;

29 Maar wie niets doet totdat
het hem geboden wordt, en een
gebod met een weifelend hart ontvangt en het traag nakomt, die is
a
verdoemd.
30 Wie ben Ik, die de mens
a
gemaakt heeft, zegt de Heer,
dat Ik hem die mijn geboden
niet nakomt, onschuldig zal
achten?
31 Wie ben Ik, zegt de Heer,
die heb a beloofd en niet heb
vervuld?
32 Ik gebied en de mensen
gehoorzamen niet; Ik a herroep
en zij ontvangen de zegening
niet.
33 Dan zeggen zij in hun hart:
Dit is niet het werk van de Heer,
want zijn beloften zijn niet vervuld. Maar wee dezulken, want
hun beloning loert abeneden en
komt niet van boven.
34 En nu geef Ik u verdere
aanwijzingen aangaande dit
land.
35 Het is wijsheid in mijn bestel
dat mijn dienstknecht Martin
Harris een voorbeeld voor de
kerk zal zijn, door zijn geld voor
de bisschop van de kerk aneer te
leggen.
36 En bovendien, dit is een wet
voor eenieder die naar dit land
komt om een erfdeel te ontvangen; en hij zal met zijn geld handelen zoals de wet voorschrijft.
37 En het is eveneens wijsheid
dat er land in Independence

Werken.
28 a GS Keuzevrijheid.
29 a GS Verdoemenis.
30 a Jes. 45:9–10;
Hel. 12:6.

31 a
32 a
33 a
35 a

LV 1:37–38; 82:10.
LV 56:3–4.
LV 29:45.
LV 42:30–32.

Leer en Verbonden 58:38–51

wordt gekocht, voor het voorraadhuis en ook voor de adrukkerij.
38 En verdere aanwijzingen aangaande mijn dienstknecht Martin
Harris zullen hem door de Geest
worden gegeven, opdat hij zijn
erfdeel ontvangen zal zoals het
hem goeddunkt;
39 en laat hem zich bekeren van
zijn zonden, want hij zoekt de alof
van de wereld.
40 En laat ook mijn dienstknecht
a
William W. Phelps de functie uitoefenen waartoe Ik hem aangewezen heb, en zijn erfdeel in het land
ontvangen;
41 en ook hij moet zich bekeren, want Ik, de Heer, heb geen
welbehagen in hem, want hij
tracht uit te munten, en is niet
voldoende ootmoedig voor mijn
aangezicht.
42 Zie, wie zich van zijn zonden
a
bekeerd heeft, die ontvangt bvergeving, en Ik, de Heer, cdenk er
niet meer aan.
43 Hierdoor zult u weten of
iemand zich van zijn zonden
bekeert — zie, hij zal ze abelijden
en ze bverzaken.
44 En nu, voorwaar, aangaande
de overige ouderlingen van mijn
kerk zeg Ik: De tijd om hun erfdeel in dit land te ontvangen is
nog niet gekomen, in geen jaren,
tenzij zij ernaar verlangen door
het gelovige gebed, en dan alleen
37 a LV 57:11–12.
39 a 2 Ne. 26:29;
LV 121:34–37.
40 a GS Phelps, William W.
42 a GS Bekeren (zich),
bekering.
		b Jes. 1:18.
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zoals het hun door de Heer toegewezen zal worden.
45 Want zie, zij zullen de mensen vanuit de einden der aarde
a
samenstoten.
46 Welnu, verzamel u; en laten
zij die niet aangewezen zijn om
in dit land te blijven, het evangelie prediken in de omstreken; en
laten zij daarna weer naar huis
gaan.
47 Laten zij onderweg prediken
en in alle plaatsen van de waarheid agetuigen, en de rijken, de
aanzienlijken en de geringen en
de armen oproepen tot bekering.
48 En laten zij kerkgemeenten
stichten, voor zover de bewoners
van de aarde zich bekeren.
49 En laat er door de stem van
de kerk een gevolmachtigde
voor de kerk in Ohio aangewezen worden, om geld in ontvangst te nemen om land te kopen
in aZion.
50 En Ik geef mijn dienstknecht
Sidney Rigdon een gebod dat hij
een beschrijving van het land
Zion op aschrift moet stellen en
een uiteenzetting van de wil van
God, zoals die hem door de Geest
zal worden bekendgemaakt;
51 alsmede een brief en een
intekenlijst om aan alle gemeenten voor te leggen teneinde gelden te verkrijgen die de bisschop,
hemzelf of de gevolmachtigde,

GS Vergeven.
		c Jes. 43:25.
43 a LV 19:20; 64:7.
GS Belijden, belijdenis.
		b LV 82:7.
45 a Deut. 33:17.
GS Israël — De

vergadering van
Israël.
47 a LV 68:8.
49 a GS Zion.
50 a LV 63:55–56.
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ter hand moeten worden gesteld,
naar het hem goeddunkt of op
zijn aanwijzing, om land aan te
kopen als erfgoed voor de kinderen van God.
52 Want zie, voorwaar, Ik zeg
u: De Heer wil dat de discipelen
en de mensenkinderen hun hart
openstellen, ja, om deze gehele
landstreek aan te kopen zodra de
tijd het toelaat.
53 Zie, hier is wijsheid. Laten zij
dat doen om te voorkomen dat
zij geen aerfdeel ontvangen dan
alleen door bloedvergieten.
54 En voorts, laten er, voor zover
er land wordt verkregen, allerlei
werklieden naar dit land gezonden worden om voor Gods heiligen te arbeiden.
55 Laat al deze dingen ordelijk
gebeuren; en laten de mogelijkheden van het land van tijd tot
tijd door de bisschop of de gevolmachtigde van de kerk worden
bekendgemaakt.
56 En laat het werk van de vergadering niet overhaast noch al
vluchtend gebeuren; maar laat
het gebeuren zoals de ouderlingen van de kerk het op de conferenties aanraden, volgens de
kennis die zij van tijd tot tijd
ontvangen.
57 En laat mijn dienstknecht Sidney Rigdon dit land en de plek
voor de a tempel aan de Heer
opdragen en toewijden.
58 En laat er een conferentiebijeenkomst worden belegd; en
53 a LV 63:27–31.
57 a LV 57:3; 84:3–5, 31;
97:10–17.

58 a

laten mijn dienstknechten Sidney Rigdon en Joseph Smith jr.
daarna terugkeren, en met hen
ook Oliver Cowdery, om de rest
van het werk te volbrengen dat
Ik hun in hun eigen land toegewezen heb, en de rest zoals het
door de conferenties zal worden
a
bepaald.
59 En laat niemand uit dit land
terugkeren zonder onderweg te
a
getuigen van hetgeen hij weet en
stellig gelooft.
60 Laat hetgeen Ziba Peterson
verleend is hem ontnomen worden; en laat hem een gewoon lid
van de kerk zijn, en met zijn eigen
handen arbeiden, met de broeders,
totdat hij voldoende agetuchtigd
is voor al zijn zonden, want hij
belijdt ze niet, en hij denkt ze te
verbergen.
61 Laten de overige ouderlingen
van deze kerk die naar dit land
komen, van wie er enigen buitengewoon, ja, zelfs bovenmatig
gezegend zijn, ook een conferentie in dit land houden.
62 En laat mijn dienstknecht
Edward Partridge de conferentie
leiden die zij zullen houden.
63 En laten ook zij terugkeren
en het evangelie onderweg prediken en getuigen van de dingen
die hun zijn geopenbaard.
64 Want voorwaar, de roep moet
vanuit deze plaats uitgaan in de
gehele wereld en naar de verste
delen van de aarde — het evangelie
moet tot ieder schepsel agepredikt

Algemene
instemming.
59 a GS Getuigenis.
GS

60 a

Kastijden,
kastijding.
64 a GS Prediken.
GS

Leer en Verbonden 58:65–59:5

worden, waarbij tekenen de gelovigen zullen volgen.
b

a
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65 En zie, de Zoon des Mensen
komt. Amen.

AFDELING 59
Openbaring gegeven bij monde van de profeet Joseph Smith op
7 augustus 1831 te Zion, Jackson County (Missouri). Voorafgaande
aan deze openbaring was het land toegewijd, zoals de Heer bevolen
had, en was het terrein voor de toekomstige tempel ingewijd. Op de
dag dat de profeet deze openbaring ontving, stierf Polly Knight, de
echtgenote van Joseph Knight sr. Zij was het eerste kerklid dat in Zion
stierf. De eerste leden van de kerk beschreven deze openbaring als
‘een aanwijzing hoe de sabbat te heiligen en hoe te vasten en bidden’.
1–4: de getrouwe heiligen in Zion
zullen gezegend worden; 5–8: zij
moeten de Heer liefhebben en dienen
en zijn geboden onderhouden; 9–19:
door de dag des Heren heilig te houden, worden de heiligen stoffelijk en
geestelijk gezegend; 20–24: de rechtvaardigen ontvangen de belofte van
vrede in deze wereld en het eeuwige
leven in de toekomende wereld.
Zie, gezegend, zegt de Heer, zijn
zij die naar dit land opgetrokken
zijn met het aoog alleen gericht
op mijn eer, overeenkomstig mijn
geboden.
2 Want zij die leven, zullen de
aarde abeërven, en zij die bsterven,
zullen van al hun arbeid rusten,
en hun werken volgen hen na; en
zij zullen een ckroon ontvangen in
64 b
65 a

Teken.
Wederkomst van
Jezus Christus.
59 1 a Matt. 6:22–24;
LV 88:67.
2 a Matt. 5:5;
LV 63:20, 48–49.
		b Openb. 14:13.
GS Dood, tijdelijke;
GS
GS

de dwoningen van mijn Vader, die
Ik voor hen heb bereid.
3 Ja, gezegend zijn zij wier voeten op het land Zion staan, die
mijn evangelie hebben gehoorzaamd; want zij zullen als hun
beloning het goede van de aarde
ontvangen, en zij zal voortbrengen in haar akracht.
4 En zij zullen ook gekroond
worden met zegeningen van
boven, ja, en met niet weinig
geboden, en met aopenbaringen
op hun tijd — zij die bgetrouw en
c
ijverig zijn voor mijn aangezicht.
5 Daarom geef Ik hun een gebod
dat luidt: U zult de Heer, uw God,
a
liefhebben met geheel uw bhart,
met geheel uw macht, verstand
en kracht; en u zult Hem cdienen
in de naam van Jezus Christus.

			 Paradijs.
		c GS Kroon;
Verhoging.
		d Joh. 14:2;
LV 72:4; 76:111; 81:6;
98:18.
3 a Gen. 4:12; Moz. 5:37.
4 a LV 42:61; 76:7; 98:12;
121:26–29.

		b
		c
5a
		b
		c

Openbaring.
Waardig,
waardigheid.
GS IJver.
Deut. 11:1; Matt. 22:37;
Mro. 10:32; LV 20:19.
GS Liefde.
GS Hart.
GS Dienstbetoon.
GS
GS
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6 U zult uw anaaste liefhebben
als uzelf. U zult niet bstelen; noch
c
echtbreken, noch ddoden, noch
iets dergelijks doen.
7 U zult de Heer, uw God, in alle
dingen adanken.
8 U zult de Heer, uw God, een
a
offer in bgerechtigheid brengen,
ja, dat van een gebroken hart en
een cverslagen geest.
9 En opdat u zichzelf beter
a
onbesmet van de wereld zult
kunnen bewaren, zult u naar het
huis van gebed gaan en uw offeranden offeren op mijn bheilige
dag;
10 want voorwaar, dat is de dag
die voor u is ingesteld om van
uw arbeid uit te rusten en om de
Allerhoogste uw toewijding te
a
betonen;
11 niettemin zullen uw geloften alle dagen en te allen tijde
in gerechtigheid opgedragen
worden;
12 maar bedenk dat u op die dag,
de dag des Heren, uw agaven en
uw offeranden aan de Allerhoogste zult offeren, en uw zonden
zult bbelijden aan uw broeders
en voor het aangezicht van
de Heer.
13 En u zult op die dag niets
6 a GS Begeleiding.
		b GS Stelen.
		c GS Echtbreuk.
		d GS Moord.
7 a Ps. 92:2;
Alma 37:37;
LV 46:32.
GS Dank, dankbaar,
dankbaarheid,
dankzegging.
8 a GS Offer, offerande,
offeren.
		b GS Rechtvaardig,

		c
9a
		b
10 a
12 a

anders doen, behalve dat uw
voedsel met eenvoud van hart
bereid wordt, opdat uw avasten
volmaakt zal zijn, of met andere
woorden, opdat uw b vreugde
overvloedig zal zijn.
14 Voorwaar, dat is vasten en
gebed, of met andere woorden:
vreugde en gebed.
15 En voor zover u die dingen
met adankzegging doet, met een
b
opgewekt chart en gelaat, niet
met veel d gelach, want dat is
zonde, maar met een blij hart en
een opgewekt gelaat —
16 voorwaar, Ik zeg dat voor
zover u dat doet, de volheid van
de aarde van u is, de dieren van
het veld en de vogels van de lucht
en hetgeen in de bomen klimt en
op de aarde loopt;
17 ja, en het kruid en de goede
dingen die voortkomen uit de
aarde, voor voedsel of voor kleding, of voor huizen, of voor
schuren, of voor boomgaarden, of
voor tuinen, of voor wijngaarden;
18 ja, alle dingen die uit de aaarde
voortkomen, in hun seizoen, zijn
geschapen voor het welzijn en het
gebruik van de mens, om zowel
het oog te behagen als het hart te
verblijden;

rechtvaardigen,
rechtvaardigheid.
GS Gebroken hart.
Jak. 1:27.
GS Sabbatdag.
GS Aanbidden,
aanbidding.
I.E. offergaven in
de vorm van tijd,
talenten of middelen
bij het dienen van
God en de medemens.
GS Offer, offerande,

		b
13 a
		b
15 a
		b
		c
		d
18 a

offeren.
GS Belijden, belijdenis.
GS Vasten.
GS Vreugde.
GS Dank, dankbaar,
dankbaarheid,
dankzegging.
Ex. 25:2;
LV 64:34.
Spr. 17:22.
LV 88:69.
GS Aarde.
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19 ja, voor voedsel en voor kleding, voor smaak en voor geur,
om het lichaam te versterken en
de ziel te verkwikken.
20 En het behaagt God dat Hij
de mens al deze dingen gegeven
heeft; want met dat doel zijn zij
gemaakt om te worden gebruikt,
met beleid, niet onmatig, noch
door dwang.
21 En in niets geeft de mens God
a
aanstoot, ofwel tegen niemand
is zijn verbolgenheid ontbrand,
dan alleen tegen hen die niet in
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alle dingen zijn hand belijden en
zijn geboden niet gehoorzamen.
22 Zie, dit is volgens de wet en
de profeten; welnu, val Mij niet
meer lastig aangaande deze zaak.
23 Maar leer dat wie de werken van agerechtigheid doet, zijn
b
loon ontvangen zal, ja, cvrede
in deze wereld, en het deeuwige
leven in de toekomende wereld.
24 Ik, de Heer, heb het gesproken, en de Geest geeft getuigenis.
Amen.
b

AFDELING 60
Openbaring gegeven bij monde van de profeet Joseph Smith op
8 augustus 1831 te Jackson County (Missouri). Bij deze gelegenheid wilden de ouderlingen die naar Jackson County waren gereisd
en aan de inwijding van het land en het tempelterrein hadden deelgenomen, weten wat ze moesten doen.
1–9: de ouderlingen moeten het evangelie prediken in de kerkgemeenten
van de goddelozen; 10–14: zij moeten hun tijd niet verbeuzelen, noch
hun talenten verbergen; 15–17: zij
mogen hun voeten wassen als een
getuigenis tegen hen die het evangelie verwerpen.
Zie, aldus zegt de Heer tot de
ouderlingen van zijn kerk die
spoedig moeten terugkeren naar
het land vanwaar zij gekomen
zijn: Zie, het behaagt Mij dat u
hierheen gekomen bent;
21 a GS Aanstoot geven.
		b Job 1:21.
23 a GS Rechtvaardig,
rechtvaardigen,
rechtvaardigheid.
		b GS Zegen, zegenen,

2 maar in sommigen heb Ik geen
welbehagen, want zij willen hun
a
mond niet opendoen, maar zij
b
verbergen het talent dat Ik hun
gegeven heb, uit cvrees voor de
mensen. Wee hun, want mijn
toorn is tegen hen ontbrand.
3 En het zal geschieden, indien
zij Mij niet getrouwer zijn, dat het
a
ontnomen zal worden, ja, hetgeen zij hebben.
4 Want Ik, de Heer, heers
boven in de hemelen en te midden van de a legerscharen van
de aarde; en ten dage dat Ik

			 zegening.
		c Matt. 11:28–30.
GS Vrede.
		d LV 14:7.
60 2 a Efez. 6:19–20.
		b Luk. 8:16, 18.

		c Matt. 25:14–30.
GS Vrees — Vrees voor
de mens.
3 a Mark. 4:25;
LV 1:33.
4 a Alma 43:50.
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mijn bjuwelen bijeenbreng, zullen alle mensen weten wat het
is dat getuigt van de macht
van God.
5 Maar voorwaar, Ik zal tot u
spreken aangaande uw reis naar
het land vanwaar u gekomen
bent. Laat er een vaartuig worden gebouwd of gekocht, naar het
u goeddunkt, voor Mij doet het er
niet toe, en begeeft u spoedig op
reis naar de plaats die St. Louis
genoemd wordt.
6 En laten mijn dienstknechten
Sidney Rigdon, Joseph Smith jr. en
Oliver Cowdery zich van daaruit
op reis begeven naar Cincinnati;
7 en laten zij in die plaats hun
stem verheffen en mijn woord met
luide stem verkondigen, zonder
toorn of twijfel, met opheffing van
heilige handen tot hen. Want Ik
kan u aheilig maken, en uw zonden zijn u bvergeven.
8 En laten de overigen zich vanuit St. Louis op reis begeven, twee
aan twee, en het woord prediken,
zonder haast, in de kerkgemeenten van de goddelozen, totdat zij
teruggekeerd zijn in de gemeenten vanwaar zij gekomen zijn.
9 En dit alles voor het welzijn
van de kerkgemeenten; met dat
oogmerk heb Ik hen gezonden.
10 En laat mijn dienstknecht
a
Edward Partridge van het
geld dat Ik hem gegeven heb,
een gedeelte afstaan aan mijn
4 b Jes. 62:3;
Zach. 9:16;
Mal. 3:17;
LV 101:3.
7 a GS Heiligheid.
		b GS Vergeven.

ouderlingen wie het geboden is
terug te keren;
11 en wie daartoe in staat is, laat
hem het terugbetalen door middel
van de gevolmachtigde; en wie er
niet toe in staat is, van hem wordt
het niet vereist.
12 En nu spreek Ik over de overigen die naar dit land zullen
komen.
13 Zie, zij zijn gezonden om
mijn evangelie in de gemeenten
van de goddelozen te prediken;
welnu, Ik geef hun een gebod,
namelijk: U zult uw tijd niet averbeuzelen, noch zult u uw btalent
verbergen, opdat het niet bekend
zal zijn.
14 En nadat u in het land Zion
aangekomen bent en mijn woord
verkondigd hebt, zult u spoedig
terugkeren en mijn woord verkondigen onder de kerkgemeenten van de goddelozen, niet met
haast, noch in averbolgenheid,
noch met strijd.
15 En schud het astof van uw
voeten af tegen hen die u niet ontvangen, niet in hun tegenwoordigheid, opdat u hen niet tart,
maar in het verborgen; en was uw
voeten, als een getuigenis tegen
hen in de dag van het oordeel.
16 Zie, dit is voldoende voor u,
en de wil van Hem die u gezonden heeft.
17 En bij monde van mijn dienstknecht Joseph Smith jr. zal het

10 a GS Partridge, Edward.
13 a LV 42:42.
GS Lui, luiheid.
		b Matt. 25:24–30;
LV 82:18.
14 a Spr. 14:29.

15 a Matt. 10:14;
Luk. 9:5;
Hand. 13:51;
LV 24:15; 75:20;
84:92.
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worden bekendgemaakt aangaande Sidney Rigdon en Oliver

Cowdery. Het overige hierna. Ja,
amen.

AFDELING 61
Openbaring gegeven bij monde van de profeet Joseph Smith op
12 augustus 1831 aan de oever van de Missouri bij McIlwaine’s
Bend. Tijdens hun terugreis naar Kirtland waren de profeet en tien
ouderlingen in kano’s de rivier afgezakt. Op de derde dag van hun
reis maakten zij vele gevaren mee. In een visioen op klaarlichte dag
zag ouderling William W. Phelps hoe de verwoester zich met macht
over het oppervlak van de wateren voortbewoog.
1–12: de Heer heeft vele verwoestingen op de wateren verkondigd;
13–22: Johannes heeft de wateren
vervloekt en de verwoester beweegt
zich voort over het oppervlak ervan;
23–29: sommigen hebben de macht
om de wateren te gebieden; 30–35:
ouderlingen moeten twee aan twee
reizen en het evangelie prediken; 36–
39: zij moeten zich voorbereiden op
de komst van de Zoon des Mensen.
Ziet en luistert naar de stem van
Hem die alle amacht bezit, die van
eeuwigheid tot eeuwigheid is, ja,
de bAlfa en de Omega, het begin
en het einde.
2 Zie, voorwaar, aldus zegt de
Heer tot u: O ouderlingen van mijn
kerk, die bijeengekomen bent op
deze plek, wier zonden u nu vergeven zijn, want Ik, de Heer, avergeef zonden en ben bbarmhartig
jegens hen die hun zonden met een
ootmoedig hart cbelijden;
3 maar voorwaar, Ik zeg u dat
61 1 a

GS Macht.
		b GS Alfa en Omega.
2 a Mos. 4:10–11.
GS Vergeven.

het voor dit gehele gezelschap van
mijn ouderlingen niet nodig is zich
snel over de wateren te verplaatsen terwijl de bewoners aan weerskanten in ongeloof omkomen.
4 Niettemin stond Ik het toe,
opdat u zou getuigen; zie, er zijn
vele gevaren op de wateren, en
meer in het bijzonder hierna;
5 want Ik, de Heer, heb in mijn
toorn tot vele vernietigingen op
de wateren besloten; ja, en wel in
het bijzonder op deze wateren.
6 Niettemin is alle vlees in mijn
hand, en wie onder u getrouw
is, zal niet door de wateren
omkomen.
7 Welnu, het is raadzaam dat
mijn dienstknecht Sidney Gilbert en mijn dienstknecht aWilliam W. Phelps haast maken met
hun opdracht en zending.
8 Niettemin wilde Ik niet toestaan dat u zou uiteengaan voordat u voor al uw zonden was
a
getuchtigd, opdat u één zou zijn,

Barmhartig,
barmhartigheid.
		c GS Belijden,
belijdenis.
		b

GS

7a
8a

Phelps, William W.
Kastijden,
kastijding.
GS
GS
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opdat u niet in bgoddeloosheid
verloren zou gaan;
9 maar nu, voorwaar, zeg Ik: Ik
acht het wenselijk dat u uiteengaat. Daarom, laten mijn dienstknechten Sidney Gilbert en
William W. Phelps zich bij hun
vroegere reisgenoten voegen en
zich spoedig op reis begeven,
opdat zij hun zending zullen volbrengen, en door geloof zullen zij
overwinnen;
10 en voor zover zij getrouw
zijn, zullen zij worden bewaard
en Ik, de Heer, zal met hen zijn.
11 En laten de overigen meenemen wat aan kleding noodzakelijk is.
12 Laat mijn dienstknecht Sidney Gilbert meenemen wat niet
noodzakelijk is, zoals u met elkaar
overeenkomt.
13 En nu, zie, voor uw awelzijn
heb Ik u een bgebod gegeven aangaande deze dingen; en Ik, de Heer,
zal met u redeneren zoals met de
mensen in de dagen vanouds.
14 Zie, Ik, de Heer, heb in het
begin de a wateren gezegend;
maar in de laatste dagen heb Ik
de wateren bij monde van mijn
dienstknecht Johannes bvervloekt.
15 Daarom zullen de dagen
komen dat geen vlees op de wateren veilig is.
16 En in toekomstige dagen zal
er worden gezegd dat niemand
over de wateren kan optrekken naar het land Zion, behalve
degene die oprecht van hart is.
8b

Goddeloos,
goddeloosheid,
goddelozen.
GS

17 En net zoals Ik, de Heer,
in het begin het land heb avervloekt, zo heb Ik het in de
laatste dagen, te zijner tijd, gezegend tot nut van mijn heiligen,
opdat zij het vette ervan zullen
eten.
18 En nu geef Ik u een gebod,
en wat Ik tot één zeg, zeg Ik tot
allen, dat u uw broeders voor
deze wateren moet waarschuwen,
dat zij er niet over reizen, opdat
hun geloof niet bezwijkt en zij in
strikken gevangen raken;
19 Ik, de Heer, heb het besloten,
en de verwoester beweegt zich
over het oppervlak ervan, en Ik
herroep het besluit niet.
20 Ik, de Heer, was gisteren toornig op u, maar vandaag is mijn
toorn afgewend.
21 Welnu, laten zij over wie Ik
heb gesproken, dat zij zich spoedig op reis moesten begeven —
wederom zeg Ik u: Laten zij zich
spoedig op reis begeven.
22 En het maakt Mij niet uit, na
een korte tijd, of zij over het water
of over land reizen, indien zij hun
zending maar volbrengen; laat het
zijn zoals het hun hierna naar hun
eigen inzicht wordt ingegeven.
23 En nu, wat mijn dienstknechten Sidney Rigdon, Joseph Smith
jr. en Oliver Cowdery betreft,
laten zij zich, terwijl zij huiswaarts reizen, niet wederom op
de wateren begeven, behalve op
het kanaal; of met andere woorden: zij moeten zich niet op het

13 a LV 21:6.
		b GS Geboden van God.
14 a Gen. 1:20.

		b Openb. 8:8–11.
17 a Moz. 4:23.
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water begeven om te reizen,
behalve op het kanaal.
24 Zie, Ik, de Heer, heb een weg
bestemd voor het reizen van mijn
heiligen; en zie, dit is de weg: dat
zij na het verlaten van het kanaal
over land moeten reizen, aangezien hun geboden wordt te reizen en op te trekken naar het land
Zion;
25 en zij moeten handelen zoals
de kinderen van Israël, door
onderweg hun tenten aop te slaan.
26 En zie, dit gebod zult u aan al
uw broeders geven.
27 Niettemin, wie a macht
is gegeven om de wateren te
gebieden, hem is het door de
Geest gegeven al zijn wegen te
kennen;
28 daarom, laat hem handelen zoals de Geest van de
levende God hem gebiedt, hetzij op het land of op de wateren,
zoals het aan Mij blijft hierna te
handelen.
29 En u is de richting voor
de heiligen gegeven, ofwel de
weg waarlangs de heiligen van
het kamp van de Heer moeten
reizen.
30 En voorts, voorwaar, Ik zeg u:
Mijn dienstknechten Sidney Rigdon, Joseph Smith jr. en Oliver
Cowdery zullen hun mond niet
opendoen in de gemeenten van de
goddelozen voor zij in Cincinnati
aankomen;
25 a Num. 9:18.
27 a GS Macht;
Priesterschap.
31 a Alma 37:31;
Hel. 13:14;
LV 101:11.

33 a
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31 en in die plaats zullen zij hun
stem tot God verheffen tegen dat
volk, ja, tot Hem wiens toorn ontbrand is tegen hun goddeloosheid, een volk dat nagenoeg arijp
is voor de vernietiging.
32 En laten zij daarvandaan naar
de gemeenten van hun broeders
reizen, want hun inspanningen
zijn nu méér nodig onder hen
dan onder de gemeenten van de
goddelozen.
33 En nu, wat de overigen
betreft, laten zij onder de gemeenten van de goddelozen reizen en
het woord a verkondigen voor
zover het is gegeven;
34 en voor zover zij dat doen,
zullen zij hun kleding van smetten aontdoen, en zij zullen vlekkeloos voor mijn aangezicht
zijn.
35 En laten zij tezamen reizen,
ofwel atwee aan twee, zoals het
hun goeddunkt, maar laten mijn
dienstknecht Reynolds Cahoon
en mijn dienstknecht Samuel H.
Smith, in wie Ik welbehagen
heb, niet gescheiden worden totdat zij naar huis terugkeren, en
wel met een wijs doel in mijn
bestel.
36 En nu, voorwaar, Ik zeg u, en
wat Ik tot één zeg, zeg Ik tot allen:
Wees welgemoed, lieve akinderen;
want Ik ben in uw bmidden, en Ik
heb u niet cverlaten;
37 en omdat u zich voor Mij hebt

Getuigen;
Prediken.
34 a 2 Ne. 9:44;
Jakob 2:2;
Mos. 2:28.
35 a GS Zendingswerk.
GS

36 a Joh. 13:33.
		b Matt. 18:20.
		c Jes. 41:15–17;
1 Ne. 21:14–15.
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verootmoedigd, zijn de zegeningen van het akoninkrijk van u.
38 Omgord uw lendenen en
wees awaakzaam en ernstig, terwijl u uitziet naar de komst van
de Zoon des Mensen, want Hij

komt op een uur dat u het niet
verwacht.
39 aBid altijd dat u niet in bverzoeking komt, opdat u de dag van
zijn komst zult verdragen, in het
leven of in de dood. Ja, amen.

AFDELING 62
Openbaring gegeven bij monde van de profeet Joseph Smith op
13 augustus 1831 aan de oever van de Missouri bij Chariton (Missouri). Op deze dag kwamen de profeet en zijn gezelschap, die op
weg waren van Independence naar Kirtland, verscheidene ouderlingen tegen die op weg waren naar het land Zion. Na de vreugdevolle
begroetingen ontvingen zij deze openbaring.
1–3: getuigenissen worden in de
hemel opgetekend; 4–9: de ouderlingen moeten reizen en prediken volgens hun inzicht en zoals zij door de
Geest worden geleid.
Zie en luister, o ouderlingen van
mijn kerk, zegt de Heer, uw God,
ja, Jezus Christus, uw aVoorspraak,
die de zwakheid van de mens
kent en weet hoe Hij degenen die
b
verzocht worden, te chulp moet
komen.
2 En voorwaar, mijn ogen rusten
op hen die vooralsnog niet zijn
opgetrokken naar het land Zion;
daarom is uw zending nog niet
vervuld.
3 Niettemin bent u gezegend,
want het agetuigenis dat u hebt
gegeven is in de hemel bopgetekend om door de engelen te
37 a LV 50:35.
38 a GS Waken, wachters.
39 a GS Gebed.
		b GS Verzoeken,
verzoeking.
62 1 a LV 45:3–4.

			
		b

worden aanschouwd; en zij verheugen zich over u, en uw czonden zijn u vergeven.
4 En nu, vervolg uw reis. Kom in
het land aZion bijeen; en houd een
vergadering en verheug u tezamen en bied de Allerhoogste een
offerande aan.
5 En dan mag u terugkeren om
te getuigen, ja, allen tezamen, of
twee aan twee, zoals het u goeddunkt, het maakt Mij niet uit;
maar wees getrouw en averkondig blijde tijdingen aan de bewoners van de aarde, ofwel onder
de gemeenten van de goddelozen.
6 Zie, Ik, de Heer, heb u samengebracht, opdat de belofte dat de
getrouwen onder u zullen worden bewaard en zich tezamen
zullen verheugen in het land
Missouri, zal worden vervuld.

Voorspraak.
Verzoeken,
verzoeking.
		c Hebr. 2:18;
Alma 7:12.
3 a Luk. 12:8–9.
GS
GS

GS Getuigenis.
		b GS Boek des levens.
		c LV 84:61.
4 a LV 57:1–2.
5 a GS Zendingswerk.
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Ik, de Heer, doe beloften aan de
getrouwen en Ik kan niet aliegen.
7 Ik, de Heer, ben gewillig:
indien iemand onder u wenst te
rijden op een paard, of op een
muilezel of in een wagen, zal hij
deze zegen ontvangen, indien
hij die uit de hand van de Heer
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ontvangt, met een dankbaar hart
in alle dingen.
8 Het blijft aan u deze dingen te
doen met inzicht en volgens de
aanwijzingen van de Geest.
9 Zie, het akoninkrijk is van u.
En zie, Ik ben te allen tijde bmet
de getrouwen. Ja, amen.
a

AFDELING 63
Openbaring gegeven bij monde van de profeet Joseph Smith op
30 augustus 1831 te Kirtland (Ohio). De profeet, Sidney Rigdon en
Oliver Cowdery waren na hun bezoek aan Missouri op 27 augustus
in Kirtland aangekomen. In Joseph Smiths geschiedenis wordt deze
openbaring als volgt ingeleid: ‘In deze eerste dagen van de kerk was
er een groot verlangen om het woord van de Heer te verkrijgen op elk
punt dat op enigerlei wijze ons heil betrof; en omdat het land Zion op
dat moment het belangrijkste stoffelijke doel was dat wij voor ogen
hadden, deed ik navraag bij de Heer aangaande verdere inlichtingen
over de vergadering van de heiligen, de aankoop van het land, en
andere zaken.’
1–6: een dag van verbolgenheid zal
de goddelozen treffen; 7–12: tekenen
komen door geloof; 13–19: de overspeligen van hart zullen het geloof
verloochenen en in de poel van vuur
worden geworpen; 20: de getrouwen
zullen een erfdeel op de verheerlijkte
aarde ontvangen; 21: een volledig
verslag van de gebeurtenissen op de
berg van verheerlijking is nog niet
geopenbaard; 22–23: de gehoorzamen ontvangen de verborgenheden
van het koninkrijk; 24–31: er moeten in Zion erfdelen worden aangekocht; 32–35: de Heer beschikt
oorlogen, en de goddelozen doden
de goddelozen; 36–48: de heiligen
6 a Ether 3:12.
7 a GS Dank, dankbaar,

moeten zich vergaderen in Zion en
geld verschaffen om het op te bouwen; 49–54: zegeningen worden de
getrouwen verzekerd bij de wederkomst, in de opstanding en tijdens
het millennium; 55–58: dit is een
dag van waarschuwing; 59–66:
de naam van de Heer wordt ijdel
gebruikt door hen die hem zonder
gezag gebruiken.
Luister, o volk, en open uw hart,
en neig het oor van ver; en luister, u
allen die zich het volk van de Heer
noemen, en hoor het woord van de
Heer en zijn wil aangaande u.
2 Ja, voorwaar, Ik zeg u: Hoor

dankbaarheid,
dankzegging.

9 a LV 61:37.
		b Matt. 28:20.
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het woord van Hem wiens toorn
ontbrand is tegen de goddelozen
en aweerspannigen;
3 die wil wegnemen wie Hij ook
verkiest aweg te nemen, en in het
leven bewaart wie Hij verkiest te
bewaren;
4 die naar zijn eigen wil en welbehagen opbouwt; en vernietigt
wanneer het Hem behaagt, en in
staat is de ziel neer te werpen in
de hel.
5 Zie, Ik, de Heer, laat mijn stem
horen, en er zal aan gehoorzaamd
worden.
6 Daarom, voorwaar, Ik zeg:
Laten de goddelozen zich in
acht nemen en laten de weerspannigen vrezen en beven; en
laten de ongelovigen hun lippen op elkaar klemmen, want de
a
dag van verbolgenheid zal hen
overvallen als een bwervelwind
en alle vlees zal cweten dat Ik
God ben.
7 En wie tekenen zoekt, zal
a
tekenen zien, maar niet tot
behoudenis.
8 Voorwaar, Ik zeg u: Er zijn er
onder u die tekenen zoeken, en
dezulken zijn er zelfs vanaf het
begin geweest;
9 maar zie, geloof komt niet door
tekenen, maar tekenen volgen hen
die geloven.
10 Ja, tekenen komen door
a
geloof, niet door de wil van
63 2 a

Opstand.
Dood, tijdelijke.
Gerechtigheid;
Wederkomst van
Jezus Christus.
		b Jer. 30:23.
3a
6a

GS
GS
GS

mensen, noch zoals het hun
belieft, maar door de wil van God.
11 Ja, tekenen komen door geloof
en voeren tot machtige werken,
want zonder ageloof is geen mens
God welgevallig; en in hem op
wie God vertoornd is, heeft Hij
geen welgevallen; daarom toont
Hij zulke mensen geen tekenen,
tenzij in bverbolgenheid tot hun
c
veroordeling.
12 Daarom heb Ik, de Heer, geen
welgevallen in degenen onder u
die naar tekenen en wonderen hebben gezocht omwille van geloof,
en niet omwille van het welzijn
van de mensen tot mijn eer.
13 Niettemin geef Ik geboden, en
velen hebben zich van mijn geboden afgewend en hebben ze niet
onderhouden.
14 Er waren a echtbrekers en
echtbreeksters onder u, van wie
er sommigen zich van u hebben
afgewend, en anderen, die hierna
zullen worden bekendgemaakt,
zich nog onder u bevinden.
15 Laten zulke mensen oppassen en zich snel bekeren, opdat
het oordeel niet als een strik over
hen komt en hun dwaasheid niet
algemeen bekend wordt en hun
werken hen niet navolgen in de
ogen van het volk.
16 En voorwaar, Ik zeg u, zoals
Ik eerder heb gezegd: Hij die
een vrouw aaanziet om haar te

		c Jes. 49:26.
7 a LV 46:9.
GS Teken.
10 a Mro. 7:37.
GS Geloof, geloven.
11 a Hebr. 11:6.

		b
		c
14 a
16 a

LV 35:11.
LV 88:65.
LV 42:24–25.
Matt. 5:27–28;
LV 42:23–26.
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begeren, of wie in hun hart overspel plegen, die zullen de Geest
niet hebben, maar zullen het
geloof verloochenen en vrezen.
17 Welnu, Ik, de Heer, heb
gezegd dat de alafhartigen en de
ongelovigen en alle bleugenaars,
en allen die de leugen liefhebben
en cdoen, en de hoereerder, en de
tovenaar, hun deel zullen hebben
in die dpoel die brandt van vuur
en zwavel, die de etweede dood is.
18 Voorwaar, Ik zeg dat zij geen
deel zullen hebben aan de aeerste
opstanding.
19 En nu, zie, Ik, de Heer, zeg u
dat u niet agerechtvaardigd bent,
want deze dingen bestaan onder u.
20 Niettemin, wie in geloof avolhardt en mijn wil doet, die zal
overwinnen en een berfdeel op
aarde ontvangen wanneer de dag
van verheerlijking komt;
21 wanneer de aaarde bverheerlijkt wordt, ja, volgens het model
dat mijn apostelen is getoond
op de c berg; van welk verslag u de volheid nog niet hebt
ontvangen.
22 En nu, voorwaar, Ik zeg u
dat, daar Ik heb gezegd mijn wil
aan u te zullen bekendmaken,
zie, Ik die inderdaad aan u zal
b

16 b GS Wellust.
		c GS Echtbreuk.
17 a Openb. 21:8.
		b GS Liegen.
		c Openb. 22:15;
LV 76:103.
		d Openb. 19:20;
2 Ne. 9:8–19, 26; 28:23;
Jakob 6:10;
Alma 12:16–18;
LV 76:36.
GS Hel.

c
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bekendmaken, niet als gebod,
want velen zijn er die mijn geboden niet nauwgezet onderhouden.
23 Maar wie mijn geboden
onderhoudt, zal Ik de averborgenheden van mijn koninkrijk geven
en deze zullen in hem een fontein van blevend water zijn, dat
c
opspringt tot het eeuwigdurend
leven.
24 En nu, zie, dit is de wil van
de Heer, uw God, aangaande zijn
heiligen, dat zij tezamen moeten
komen in het land Zion, niet in
haast, opdat er geen verwarring
zal zijn, die tot pestilentie voert.
25 Zie, het land aZion — Ik, de
Heer, koester het in mijn eigen
handen;
26 niettemin geef Ik, de Heer, de
a
keizer de dingen die van de keizer zijn.
27 Daarom wil Ik, de Heer, dat u
het land koopt, opdat u iets zult
voorhebben op de wereld, opdat
u aanspraak op de wereld zult
hebben, opdat zij niet tot toorn
worden opgehitst.
28 Want aSatan geeft het hun in
het hart vertoornd tegen u te zijn
en bloed te vergieten.
29 Welnu, het land Zion kan
alleen verkregen worden door

		e GS Dood, geestelijke.
18 a Openb. 20:6.
19 a GS Rechtvaardigen,
rechtvaardiging.
20 a LV 101:35.
		b Matt. 5:5;
LV 59:2; 88:25–26.
21 a GS Aarde —
Uiteindelijke staat van
de aarde.
		b GS Wereld — Einde
van de wereld.

		c Matt. 17:1–3.
23 a Alma 12:9–11;
LV 42:61; 84:19;
107:18–19.
		b GS Levend water.
		c Joh. 4:14.
25 a GS Zion.
26 a Luk. 20:25;
LV 58:21–23.
GS Bestuur.
28 a GS Duivel.
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aankoop of door bloed, anders zal
er geen erfdeel voor u zijn.
30 En indien het door aankoop
gebeurt, zie, u bent gezegend;
31 en indien het door bloed
gebeurt, zie, omdat het u verboden is bloed te vergieten, wordt u
door uw vijanden overvallen, en
u zult van stad tot stad worden
opgejaagd, en van synagoge tot
synagoge, en slechts enkelen zullen standhouden om een erfdeel
te ontvangen.
32 Ik, de Heer, ben toornig op
de goddelozen; Ik weerhoud mijn
Geest van de bewoners van de
aarde.
33 Ik heb in mijn verbolgenheid
gezworen en tot aoorlogen besloten op het aardoppervlak, en de
goddelozen zullen de goddelozen
doden, en vrees zal ieder mens
bevangen;
34 en ook de aheiligen zullen
ternauwernood ontkomen; niettemin ben Ik, de Heer, met hen
en Ik zal uit de tegenwoordigheid
van mijn Vader bneerdalen in de
hemel, en de cgoddelozen met een
onuitblusbaar dvuur verteren.
35 En zie, het is nog niet zover,
maar het komt wél spoedig.
36 Welnu, daar Ik, de Heer, tot al
die dingen op de aardbodem heb
besloten, wil Ik dat mijn heiligen
bijeenkomen in het land Zion;
37 en dat iedere man agerech33 a
34 a
		b

Oorlog.
Heilige.
Wederkomst van
Jezus Christus.
		c Matt. 3:12;
2 Ne. 26:6;
LV 45:57; 64:24;
GS
GS
GS

tigheid in zijn handen neemt en
getrouwheid om zijn lendenen,
en een waarschuwende bstem verheft tot de bewoners van de aarde;
en door zowel woord als vlucht
verkondigt dat cverwoesting over
de goddelozen zal komen.
38 Welnu, laten mijn discipelen
in Kirtland, die op deze boerderij wonen, hun wereldlijke zaken
regelen.
39 Laat mijn dienstknecht Titus
Billings, die met de zorg ervoor is
belast, het land van de hand doen
opdat hij het komend voorjaar
gereed zal zijn om naar het land
Zion op te trekken, samen met hen
die erop wonen, behalve hen die Ik
voor Mijzelf bewaar, die niet zullen gaan totdat Ik hun gebied.
40 En laat al het geld dat gemist
kan worden, het doet er voor Mij
niet toe of het weinig of veel is,
naar het land Zion worden gezonden, naar hen die Ik heb aangewezen om te ontvangen.
41 Zie, Ik, de Heer, zal mijn
dienstknecht Joseph Smith jr. macht
geven, opdat hij in staat zal zijn
door de Geest diegenen te aonderscheiden die naar het land Zion
zullen optrekken, en diegenen van
mijn discipelen die zullen blijven.
42 Laat mijn dienstknecht
Newel K. Whitney zijn winkel —
of liever gezegd, de winkel — nog
een korte tijd houden.

101:23–25, 66.
GS Goddeloos,
goddeloosheid,
goddelozen.
		d GS Vuur.
37 a GS Rechtvaardig,
rechtvaardigen,

rechtvaardigheid.
		b LV 1:4.
		c Jes. 47:11.
41 a GS Onderscheid,
gave van.
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43 Niettemin, laat hem al het
geld geven dat hij maar geven kan
om naar het land Zion te worden
gezonden.
44 Zie, deze zaken zijn in zijn
eigen handen; laat hij met wijsheid handelen.
45 Voorwaar, Ik zeg: Laat hem
worden geordend tot gevolmachtigde van de discipelen die zullen
blijven, en laat hem tot die macht
worden geordend;
46 en nu, bezoek spoedig de
kerkgemeenten, hun deze zaken
uitleggende, met mijn dienstknecht Oliver Cowdery, zie, dit
is mijn wil, dat er geld wordt verkregen zoals Ik heb aangegeven.
47 Wie agetrouw is en volhardt,
zal de wereld overwinnen.
48 Wie schatten naar het land
Zion zendt, zal een aerfdeel in
deze wereld ontvangen en zijn
werken zullen hem volgen, en
ook een beloning in de toekomende wereld.
49 Ja, en gezegend zijn de doden
die van nu af aan asterven in de
Heer, want wanneer de Heer
komt en oude dingen bvergaan en
alle dingen nieuw worden, zullen zij uit de doden copstaan en
niet meer dsterven, en zij zullen
voor het aangezicht van de Heer
een erfdeel ontvangen in de heilige stad.
47 a Mos. 2:41;
LV 6:13.
48 a LV 101:18.
49 a Openb. 14:13;
LV 42:44–47.
		b 2 Kor. 5:17.
		c GS Opstanding.
		d Openb. 21:4;
Alma 11:45;

50 a
		b
51 a
		b
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50 En wie in leven is wanneer
de Heer komt, en het geloof heeft
behouden, is agezegend; niettemin is hij bestemd om te bsterven
op de leeftijd van een mens.
51 Welnu, kinderen a zullen
b
opgroeien totdat zij oud worden; oude mensen zullen sterven,
maar zij zullen niet slapen in het
stof, want zij zullen in een oogwenk worden cveranderd.
52 Welnu, daarom hebben de
apostelen de opstanding van de
doden gepredikt tot de wereld.
53 Die dingen zijn de dingen
waarnaar u moet uitzien; en, volgens de spreekwijze van de Heer,
zijn ze nu reeds anabij, en in een
toekomende tijd, ja, de dag van de
komst van de Zoon des Mensen.
54 En tot dat uur zullen er dwaze
a
maagden onder de wijze zijn; en
op dat moment komt er een volkomen scheiding tussen de rechtvaardigen en de goddelozen; en
in die dagen zend Ik mijn engelen
om de goddelozen weg te brukken
en hen in het onuitblusbare vuur
te werpen.
55 En nu zie, voorwaar, Ik zeg
u: Ik, de Heer, heb geen welbehagen in mijn dienstknecht
a
Sidney Rigdon; hij heeft zich in
zijn hart bverheven en geen raad
aangenomen, maar de Geest
bedroefd;

LV 88:116.
GS Onsterfelijk,
onsterfelijkheid.
GS Zegen, zegenen,
zegening.
GS Dood, tijdelijke.
GS Millennium.
Jes. 65:20–22;
LV 45:58; 101:29–31.

		c 1 Kor. 15:51–52;
LV 43:32.
53 a LV 35:15.
54 a Matt. 25:1–13;
LV 45:56–59.
		b Mos. 16:2.
55 a GS Rigdon, Sidney.
		b GS Hoogmoed.
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56 daarom is zijn aschrijven niet
aannemelijk voor de Heer, en hij
moet het opnieuw doen; en als
de Heer het niet aanneemt, zie,
dan zal hij de functie waartoe Ik
hem heb aangewezen, niet langer
uitoefenen.
57 En voorts, voorwaar, Ik zeg u:
Laten azij die het verlangen in hun
hart hebben, in alle zachtmoedigheid, om zondaars te bwaarschuwen zich te bekeren, tot die macht
worden geordend.
58 Want dit is een dag van waarschuwing en niet een dag van
veel woorden. Want Ik, de Heer,
laat niet met Mij spotten in de
laatste dagen.
59 Zie, Ik ben van boven en mijn
macht ligt beneden. Ik ben over
alles, en in alles, en door alles, en
Ik adoorzoek alle dingen, en de
dag komt dat alle dingen aan Mij
onderworpen zullen zijn.
60 Zie, Ik ben de aAlfa en de
Omega, ja, Jezus Christus.
61 Daarom, laten alle mensen
oppassen hoe zij mijn anaam op
hun lippen nemen —
62 want zie, voorwaar, Ik zeg

dat er velen zijn die onder die
veroordeling staan, die de naam
van de Heer gebruiken, en hem
ijdel gebruiken, omdat zij geen
gezag hebben.
63 Daarom, laten de leden van
de kerk zich van hun zonden
bekeren, en Ik, de Heer, zal hen
de mijnen noemen; anders zullen
zij worden afgesneden.
64 Bedenk dat hetgeen van
boven komt aheilig is, en dat u er
behoedzaam en gedrongen door
de Geest over moet bspreken; en
daarin schuilt geen veroordeling,
en u ontvangt de Geest c door
gebed; daarom, daarbuiten blijft
er veroordeling.
65 Laten mijn dienstknechten
Joseph Smith jr. en Sidney Rigdon
een woning voor zichzelf zoeken,
zoals hun door middel van agebed
wordt geleerd door de Geest.
66 Deze dingen blijven om door
geduld te worden overwonnen,
opdat dezulken een alles ver te
boven gaande eeuwige amate van
b
heerlijkheid zullen ontvangen, of
anders een grotere veroordeling.
Amen.

AFDELING 64
Openbaring gegeven bij monde van de profeet Joseph Smith aan de
ouderlingen van de kerk op 11 september 1831 te Kirtland (Ohio). De
profeet trof voorbereidingen om te verhuizen naar Hiram (Ohio), waar
hij de vertaling van de Bijbel, die tijdens zijn verblijf in Missouri
56 a LV 58:50.
57 a LV 4:3–6.
		b LV 18:14–15.
GS Waarschuwen,
waarschuwing;
Zendingswerk.

59 a 1 Kor. 2:10.
60 a GS Alfa en Omega.
61 a GS Godslastering,
lasteren, vloeken.
64 a GS Heilig.
		b GS Eerbied.

		c LV 42:14.
65 a GS Gebed.
66 a 2 Kor. 4:17.
		b Rom. 8:18;
LV 58:4; 136:31.
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terzijde was gelegd, zou hervatten. Een groep broeders die het gebod
hadden ontvangen om naar Zion (Missouri) te reizen, was ijverig
bezig voorbereidingen te treffen om in oktober te vertrekken. De openbaring werd in deze bedrijvige tijd ontvangen.
1–11: de heiligen wordt geboden
elkaar te vergeven, opdat de grotere
zonde niet in hen verblijft; 12–22: de
onbekeerlijken moeten voor de kerk
worden gebracht; 23–25: wie vertiend wordt, zal bij de wederkomst
van de Heer niet worden verbrand;
26–32: de heiligen worden gewaarschuwd voor schulden; 33–36: de
weerspannigen zullen uit Zion worden afgesneden; 37–40: de kerk zal
de natiën oordelen; 41–43: Zion zal
bloeien.
Zie, zo zegt de Heer, uw God, tot
u, o ouderlingen van mijn kerk,
luister en hoor en ontvang mijn
wil aangaande u.
2 Want voorwaar, Ik zeg u:
Ik wil dat u de wereld a overwint; daarom zal Ik Mij over u
b
ontfermen.
3 Er zijn er onder u die gezondigd hebben; maar voorwaar, Ik
zeg: Voor deze ene keer, voor mijn
eigen aeer, en voor de behoudenis
van zielen, heb Ik u uw zonden
b
vergeven.
4 Ik zal barmhartig jegens u
zijn, want Ik heb u het koninkrijk
gegeven.
64 2 a 1 Joh. 5:4.

		b GS Medelijden.
3 a Moz. 1:39.
		b Jes. 43:25.
5 a LV 28:7; 84:19.
GS Sleutels van het
priesterschap.
		b GS Verordeningen.

7a
		b
		c
8a
		b

5 En de asleutels van de verborgenheden van het koninkrijk
zullen, zolang hij leeft, niet van
mijn dienstknecht Joseph Smith
jr. worden weggenomen, door
de middelen die Ik heb bepaald,
voor zover hij mijn bverordeningen gehoorzaamt.
6 Er zijn er die hebben
getracht hem zonder reden te
beschuldigen;
7 niettemin, hij heeft gezondigd;
maar voorwaar, Ik zeg u: Ik, de
Heer, avergeef de zonden van hen
die hun zonden voor Mij bbelijden
en vergeving vragen, en die niet
gezondigd hebben tot de cdood.
8 Mijn discipelen in dagen vanouds trachtten elkaar te abeschuldigen en vergaven elkaar niet in
hun hart; en wegens dat kwaad
werden zij bezocht en zwaar
b
gekastijd.
9 Daarom zeg Ik u, dat u elkaar
dient te avergeven, want wie zijn
broeder zijn overtredingen niet
b
vergeeft, staat veroordeeld voor
het aangezicht van de Heer, want
in hem verblijft de grotere zonde.
10 Ik, de Heer, zal avergeven
wie Ik vergeven wil, maar van u

Vergeven;
kastijding.
Vergeving van zonden.
9 a Mark. 11:25–26;
Num. 5:6–7;
LV 82:1.
LV 19:20; 58:43.
		b Matt. 6:14–15;
GS Belijden, belijdenis.
Efez. 4:32.
LV 76:31–37.
10 a Ex. 33:19;
GS Twist.
Alma 39:6;
GS Kastijden,
LV 56:14.
GS
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wordt het vereist alle mensen te
b
vergeven.
11 En u behoort in uw hart te
zeggen: Laat God tussen mij en
u aoordelen en u vergelden naar
uw bwerken.
12 En wie zich niet van zijn zonden bekeert en ze niet belijdt, zult
u voor de akerk brengen, en met
hem handelen zoals de Schrift
u zegt, hetzij door gebod, hetzij
door openbaring.
13 En dat zult u doen ter verheerlijking van God — niet omdat
u niet vergeeft, wegens gebrek
aan medelijden, maar opdat u
gerechtvaardigd zult zijn in de
ogen van de wet en opdat u Hem
die uw wetgever is, niet zult
krenken —
14 voorwaar, Ik zeg: Om die
reden zult u deze dingen doen.
15 Zie, Ik, de Heer, was toornig
op hem die mijn dienstknecht
Ezra Booth was, en ook op mijn
dienstknecht Isaac Morley, want
zij onderhielden de wet niet, noch
het gebod;
16 zij zonnen in hun hart op
kwaad en Ik, de Heer, onthield
hun mijn Geest. Zij averoordeelden als kwaad datgene waarin
geen kwaad school; niettemin heb
Ik mijn dienstknecht Isaac Morley
vergeven.
17 En ook mijn dienstknecht
a
Edward Partridge, zie, hij heeft
gezondigd, en bSatan tracht zijn
ziel te vernietigen; maar wanneer
10 b
11 a
		b
12 a
16 a

Mos. 26:29–31.
1 Sam. 24:12.
2 Tim. 4:14.
LV 42:80–93.
2 Ne. 15:20;

17 a
		b
20 a

deze dingen hun worden bekendgemaakt en zij zich bekeren van
het kwaad, zal het hun worden
vergeven.
18 En nu, voorwaar, Ik zeg dat
het raadzaam is in mijn bestel dat
mijn dienstknecht Sidney Gilbert
na enige weken zijn zaken en zijn
opdracht in het land Zion hervat;
19 en hetgeen hij heeft gezien en
gehoord mag worden bekendgemaakt aan mijn discipelen, opdat
zij niet verloren zullen gaan. En
om die reden heb Ik deze dingen
gezegd.
20 En voorts, Ik zeg u: Opdat
mijn dienstknecht Isaac Morley
niet zal worden averzocht boven
hetgeen hij kan verdragen en hij
u, tot uw nadeel, geen verkeerde
raad zal voorhouden, heb Ik geboden dat zijn boerderij moet worden verkocht.
21 Ik wil niet dat mijn dienstknecht Frederick G. Williams zijn
boerderij verkoopt, want Ik, de
Heer, wil een sterkte in het land
Kirtland handhaven voor een
periode van vijf jaar, waarin Ik de
goddelozen niet ten val zal brengen, opdat Ik daardoor enigen zal
kunnen redden.
22 En na die dag zal Ik, de
Heer, niemand aschuldig achten
die met een open hart naar het
land Zion optrekt; want Ik, de
Heer, verlang het bhart van de
mensenkinderen.
23 Zie, nu wordt het a heden

LV 121:16.
GS Partridge, Edward.
GS Duivel.
GS Verzoeken,
verzoeking.

22 a GS Schuld.
		b Ex. 35:5;
LV 59:15; 64:34.
23 a LV 45:6; 64:24–25.
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genoemd, tot aan de komst van
de Zoon des Mensen, en het is
voorwaar een dag van cofferande
en een dag voor de vertiending
van mijn volk; want wie dvertiend
wordt, zal bij zijn komst niet worden everbrand.
24 Want na het heden komt de
a
verbranding — dit is volgens de
spreekwijze van de Heer — want
voorwaar, Ik zeg: Morgen zullen alle bhoogmoedigen en zij die
goddeloosheid bedrijven als stoppels zijn; en Ik zal hen in brand
steken, want Ik ben de Heer der
heerscharen; en Ik zal niemand
sparen die in cBabylon blijft.
25 Welnu, indien u Mij gelooft,
zult u arbeiden terwijl het heden
wordt genoemd.
26 En het is niet juist dat mijn
dienstknechten aNewel K. Whitney en Sidney Gilbert hier hun
b
winkel en hun bezittingen verkopen; want dat is niet verstandig
totdat de rest van de kerk, die op
deze plek verblijft, optrekt naar
het land Zion.
27 Zie, er staat in mijn wetten,
ofwel het is verboden, om in de
a
schuld te raken bij uw vijanden;
28 maar zie, er is nooit gezegd
b

23 b
		c
		d
		e
24 a

Wederkomst van
Jezus Christus.
GS Offer, offerande,
offeren.
Mal. 3:10–11.
GS Tiende.
Mal. 4:1;
3 Ne. 25:1;
GJS 1:37.
Jes. 66:15–16.
GS Aarde — Reiniging
van de aarde;
Wereld — Einde van
de wereld.
GS
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dat de Heer niet mag nemen wanneer het Hem behaagt, en betalen
zoals het Hem goeddunkt.
29 Welnu, daar u gevolmachtigden bent, bent u belast met de
opdracht van de Heer; en wat u
ook doet volgens de wil van de
Heer, is de zaak van de Heer.
30 En Hij heeft u gesteld om
in deze laatste dagen voor zijn
heiligen te zorgen, opdat zij een
a
erfdeel kunnen verkrijgen in het
land Zion.
31 En zie, Ik, de Heer, verkondig
u, en mijn awoorden zijn zeker en
zullen niet bteleurstellen, dat zij
het zullen verkrijgen.
32 Maar alle dingen moeten op
hun tijd geschieden.
33 Welnu, word niet amoe goed
te doen, want u legt het fundament van een groot werk. En uit
het bkleine komt het grote voort.
34 Zie, de Heer averlangt het
b
hart en een gewillige geest; en
de gewilligen en de cgehoorzamen zullen in deze laatste dagen
het goede van het land Zion eten.
35 En de aweerspannigen zullen
uit het land Zion worden bafgesneden en weggezonden, en zullen het land niet beërven.

		b Mal. 3:15;
2 Ne. 12:12; 23:11.
GS Hoogmoed.
		c LV 1:16.
GS Babel, Babylon.
26 a GS Whitney, Newel K.
		b LV 57:8.
27 a GS Schuld.
30 a LV 63:48.
31 a Mark. 13:31;
2 Ne. 31:15;
LV 1:37–38.
		b LV 76:3.
33 a Gal. 6:9.

		b LV 123:16.
34 a Micha 6:8.
		b Deut. 32:46;
Joz. 22:5;
Mrm. 9:27.
GS Hart.
		c Jes. 1:19.
GS Gehoorzaam,
gehoorzaamheid,
gehoorzamen.
35 a GS Opstand.
		b LV 41:5; 50:8–9;
56:3.
GS Excommunicatie.
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36 Want voorwaar, Ik zeg dat de
weerspannigen niet van het bloed
van aEfraïm zijn, daarom zullen
zij worden weggerukt.
37 Zie, Ik, de Heer, heb mijn kerk
in deze laatste dagen gemaakt
gelijk een rechter die op een berg
zit, of op een hoge plaats, om over
de natiën te oordelen.
38 Want het zal geschieden dat
de inwoners van Zion over alle
dingen betreffende Zion zullen
a
oordelen.
39 En zij zullen leugenaars en
huichelaars aan de kaak stellen,
en wie geen aapostel en profeet
is, zal bekend zijn.
40 En zelfs de a bisschop, die

rechter is, en zijn raadgevers, zullen, indien zij niet getrouw zijn in
hun crentmeesterschap, worden
veroordeeld, en danderen zullen
op hun plaats worden geplant.
41 Want zie, Ik zeg u dat aZion
zal bloeien en de bheerlijkheid van
de Heer zal op haar rusten;
42 en zij zal een abanier voor
de volken zijn en uit iedere natie
onder de hemel zullen er tot haar
komen.
43 En de dag zal komen dat
de natiën van de aarde wegens
haar zullen a beven en wegens
haar geweldenaars zullen vrezen. De Heer heeft het gesproken.
Amen.
b

AFDELING 65
Openbaring over gebed gegeven bij monde van de profeet Joseph
Smith op 30 oktober 1831 te Hiram (Ohio).
1–2: de sleutels van het koninkrijk
van God zijn toevertrouwd aan het
mensdom op aarde, en het evangelie zal zegevieren; 3–6: het millenniaanse koninkrijk van de hemel zal
komen en zich bij het koninkrijk van
God op aarde voegen.
Luister en zie, een stem als van
een die van omhoog is neergezonden, die sterk en machtig is, wiens
36 a Deut. 33:16–17.
38 a Jes. 2:3–4; LV 133:21.
39 a Openb. 2:2.
GS Apostel.
40 a GS Bisschop.
		b LV 58:17; 107:72–74.
		c GS Rentmeester,
rentmeesterschap.

uitgaan naar de einden der aarde
is, ja, wiens stem tot de mensen
is gericht: aBereid de weg van de
Heer, maak zijn paden recht.
2 De asleutels van het bkoninkrijk
van God zijn toevertrouwd aan het
mensdom op aarde, en vandaar zal
het evangelie voortrollen naar de
einden der aarde, zoals de csteen
die uit de berg is losgehakt zonder toedoen van mensenhanden,

		d LV 107:99–100.
41 a GS Zion.
		b LV 45:67; 84:4–5;
97:15–20.
GS Heerlijkheid.
42 a GS Banier.
43 a Jes. 60:14;
LV 97:19–20.

65 1 a Jes. 40:3; Matt. 3:3;

Joh. 1:23.
2 a Matt. 16:19;
LV 42:69.
GS Sleutels van het
priesterschap.
		b LV 90:1–5.
		c Dan. 2:34–45.

Leer en Verbonden 65:3–66:2

zal voortrollen totdat hij de gehele
aarde heeft dvervuld.
3 Ja, een stem die roept: Bereid
de weg van de Heer, bereid de
a
maaltijd van het Lam, tref voorbereidselen voor de bBruidegom.
4 Bid tot de Heer, roep zijn heilige naam aan, maak zijn wonderbare werken bekend onder
de mensen.
5 Roep de Heer aan, opdat zijn
koninkrijk zich op aarde zal verbreiden, opdat haar bewoners het
zullen ontvangen en voorbereid
zullen zijn op de komende dagen,
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waarin de Zoon des Mensen in de
hemel zal aneerdalen, bgekleed in
de luister van zijn cheerlijkheid,
om het dkoninkrijk van God dat op
aarde is opgericht, te ontmoeten.
6 Welnu, moge het a koninkrijk van God voortgaan, opdat
het bkoninkrijk van de hemel zal
komen, opdat U, o God, zowel in
de hemel als op aarde zult worden verheerlijkt, opdat uw vijanden onderworpen zullen worden;
want cU behoort de eer, de macht
en de heerlijkheid, voor eeuwig
en altijd. Amen.

AFDELING 66
Openbaring gegeven bij monde van de profeet Joseph Smith op
29 oktober 1831 te Hiram (Ohio). William E. McLellin had de Heer
in het verborgene gevraagd om bij monde van de profeet het antwoord
te openbaren op vijf vragen die Joseph Smith niet bekend waren. Op
verzoek van McLellin deed de profeet navraag bij de Heer en ontving
deze openbaring.
1–4: het eeuwigdurend verbond is
de volheid van het evangelie; 5–8:
de ouderlingen moeten prediken,
getuigen en met de mensen redeneren; 9–13: trouwe bediening verzekert ons van het eeuwige leven.
Zie, zo zeg Ik, de Heer, tot mijn
dienstknecht William E. McLellin: Gezegend bent u omdat u
2 d Ps. 72:19.
GS Daniël — Het boek
Daniël;
Laatste dagen.
3 a Matt. 22:1–14;
Openb. 19:9;
LV 58:11.
		b GS Bruidegom.

zich van uw ongerechtigheden
hebt afgewend en mijn waarheden hebt aanvaard, zegt de Heer
uw Verlosser, de Heiland van de
wereld, ja, van allen die ageloven
in mijn naam.
2 Voorwaar, Ik zeg u: Gezegend
bent u voor het aanvaarden van
mijn a eeuwigdurend verbond, ja,
de volheid van mijn evangelie, dat

5 a Matt. 24:30.
		c 1 Kron. 29:11;
		b Ps. 93:1.
Matt. 6:13.
		c GS Heerlijkheid.
66 1 a Joh. 1:12.
		d Dan. 2:44.
GS Geloof, geloven.
6 a GS Koninkrijk van God
2 a GS Nieuw en
of koninkrijk van de
eeuwigdurend
hemel.
verbond.
		b Openb. 11:15.

Leer en Verbonden 66:3–13
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tot de mensenkinderen is uitgezonden, opdat zij bleven zullen hebben
en deel zullen krijgen aan de heerlijkheden die in de laatste dagen
geopenbaard zullen worden, zoals
geschreven is door de profeten en
apostelen in de dagen vanouds.
3 Voorwaar, Ik zeg u, mijn dienstknecht William, dat u rein bent,
maar niet geheel; daarom, bekeer
u van die dingen die niet welgevallig in mijn ogen zijn, zegt de Heer,
want de Heer zal ze u atonen.
4 En nu, voorwaar, Ik, de Heer,
zal u tonen wat Ik van u wil, of
wat mijn wil is aangaande u.
5 Zie, voorwaar, Ik zeg u: Het is
mijn wil dat u mijn evangelie van
land tot land en van stad tot stad
a
verkondigt, ja, in die omstreken
waar het niet verkondigd is.
6 Vertoef niet vele dagen in deze
plaats; trek nog niet op naar het
land Zion; maar als u iets kunt
sturen, doe het; verder moet u
niet denken aan uw bezit.
7 aGa naar de oostelijke streken,
geef bgetuigenis in iedere plaats,
aan ieder volk en in hun synagogen, redenerend met de mensen.
8 Laat mijn dienstknecht

Samuel H. Smith met u meegaan
en verlaat hem niet, en geef hem
uw aanwijzingen; en wie getrouw
is, zal in iedere plaats asterk worden gemaakt; en Ik, de Heer, zal
met u meegaan.
9 Leg uw ahanden op de zieken
en zij zullen bgenezen; keer niet
terug totdat Ik, de Heer, u terugzend. Wees geduldig in benauwing. cVraag en u zult ontvangen;
klop en u zal worden opengedaan.
10 Streef ernaar niet overbelast
te worden. Verzaak alle ongerechtigheid. Pleeg geen a overspel — een verzoeking waarmee
u geplaagd bent geweest.
11 aBewaar deze woorden, want
ze zijn waar en betrouwbaar; en
u zult uw roeping grootmaken
en vele mensen naar bZion stoten met cgezangen van eeuwigdurende vreugde op hun hoofd.
12 Ga in deze dingen avoort tot
het einde, en u zult een bkroon
van eeuwig leven ontvangen aan
de rechterhand van mijn Vader,
die vol genade en waarheid is.
13 Voorwaar, aldus zegt de Heer,
uw aGod, uw Verlosser, ja, Jezus
Christus. Amen.

AFDELING 67
Openbaring gegeven bij monde van de profeet Joseph Smith begin
november 1831 te Hiram (Ohio). De aanleiding hiertoe was een
2 b Joh. 10:10; 3 Ne. 5:13.
3 a Jakob 4:7;
Ether 12:27.
5 a Mark. 16:15.
7 a LV 75:6.
		b GS Getuigenis.
8 a LV 52:17; 133:58.
9 a GS Handoplegging;

Zalving van zieken.
		b Matt. 9:18.
GS Genezen,
genezingen.
		c Jak. 1:5.
10 a GS Echtbreuk.
11 a LV 35:24.
		b LV 11:6.

		c Jes. 35:10; LV 45:71.
GS Zingen.
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 de Zoon.
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bijzondere conferentie tijdens welke de uitgave van de openbaringen
die reeds bij monde van de profeet van de Heer waren ontvangen,
werd overwogen en in gang gebracht (zie het opschrift van afdeling
1). William W. Phelps had kort daarvoor de drukpers van de kerk in
Independence (Missouri) in gebruik genomen. Tijdens de conferentie werd besloten de openbaringen als het Book of Commandments
[Boek der Geboden] uit te geven en tienduizend exemplaren te drukken (wat later door onvoorziene moeilijkheden tot drieduizend exemplaren werd teruggebracht). Vele broeders getuigden plechtig dat de
openbaringen die waren verzameld om te worden uitgegeven, inderdaad waar waren, zoals de Heilige Geest die op hen was uitgestort,
tot hen getuigde. Joseph Smiths geschiedenis vermeldt dat er na de
ontvangst van de openbaring die als afdeling 1 bekendstaat, enige
discussie ontstond over het taalgebruik in de openbaringen. Daarop
volgde deze openbaring.
1–3: de Heer hoort de gebeden van
zijn ouderlingen en waakt over hen;
4–9: Hij daagt degene uit die het
wijste is om de geringste van zijn
openbaringen na te bootsen; 10–14:
getrouwe ouderlingen zullen door de
Geest worden bezield en het aangezicht van God zien.
Zie en luister, o aouderlingen van
mijn kerk, die bijeengekomen
zijn, van wie Ik de gebeden heb
gehoord, en van wie Ik het hart
ken, en van wie de verlangens tot
Mij zijn opgestegen.
2 Zie, mijn aogen rusten op u, en
de hemelen en de aarde bevinden
zich in mijn handen, en de rijkdommen van de eeuwigheid zijn
de mijne om te geven.
3 U hebt getracht te geloven dat
u de zegening die u werd aangeboden, zou ontvangen; maar zie,
67 1 a

GS Ouderling.
2 a Ps. 34:16.
3 a GS Vrees.

4a

voorwaar, Ik zeg u: Er was avrees
in uw hart, en voorwaar, dat is de
reden dat u niet ontvangen hebt.
4 En nu geef Ik, de Heer, u een
a
getuigenis van de waarheid van
deze geboden die voor u liggen.
5 Uw ogen waren gevestigd op
mijn dienstknecht Joseph Smith
jr., en zijn ataalgebruik kende u,
en zijn onvolmaaktheden kende
u; en u hebt in uw hart gezocht
naar kennis, opdat u zijn taalgebruik zou kunnen voorbijstreven;
ook dat weet u.
6 Welnu, zoek er een uit in het
Boek der Geboden, ja, de geringste daaronder, en wijs degene aan
die de awijste onder u is;
7 ofwel, indien er iemand onder
u is die er een maakt daaraan
gelijk, dan bent u gerechtvaardigd
wanneer u zegt niet te weten dat
ze waar zijn;

Getuigenis;
Waarheid.
5 a LV 1:24.
GS

6 a 2 Ne. 9:28–29, 42.
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8 maar indien u er niet een kunt
maken daaraan gelijk, staat u
onder veroordeling indien u niet
a
getuigt dat ze waar zijn.
9 Want u weet dat er geen onrechtvaardigheid in staat, en hetgeen
a
rechtvaardig is, komt van boven,
van de Vader der blichten.
10 En voorts, voorwaar, Ik zeg
u dat het uw voorrecht is, en
een belofte die Ik geef aan u die
tot deze bediening bent geordend, dat voor zover u zich van
a
afgunst en b vrees ontdoet, en
zich voor Mij c verootmoedigt,
want u bent niet voldoende ootmoedig, de d sluier doormidden
zal worden gescheurd en u Mij zult
e
zien en zult weten dat Ik ben —
niet met het vleselijke, noch het

natuurlijke verstand, maar met het
geestelijke.
11 Want aniemand heeft God ooit
in het vlees gezien, tenzij hij bezield
was door de Geest van God.
12 Noch kan enig a natuurlijk
mens de tegenwoordigheid van
God verdragen, noch met het vleselijke verstand.
13 U bent niet in staat de tegenwoordigheid van God nu te verdragen, noch de bediening van engelen;
daarom, volhard in alle ageduld totdat u bvervolmaakt bent.
14 Zie in gedachten niet om; en
wanneer u het awaardig bent, zult
u, in de door Mij bestemde tijd,
zien en weten wat u is verleend
onder de handen van mijn dienstknecht Joseph Smith jr. Amen.

AFDELING 68
Openbaring gegeven bij monde van de profeet Joseph Smith op
1 november 1831 te Hiram (Ohio) in antwoord op de smeekbede dat
de zin van de Heer bekend zou worden gemaakt omtrent Orson Hyde,
Luke S. Johnson, Lyman E. Johnson en William E. McLellin. Hoewel
een gedeelte van deze openbaring aan deze vier mannen was gericht,
heeft een groot deel ervan betrekking op de hele kerk. Deze openbaring
is, toen zij in de uitgave van 1835 in de Leer en Verbonden werd opgenomen, op aanwijzing van Joseph Smith uitgebreid.
1–5: de woorden van de ouderlingen
wanneer zij gedreven worden door de
Heilige Geest, zijn Schriftuur; 6–12:
8 a GS Getuige, getuigen.
9 a Mro. 7:15–18.
		b Jak. 1:17;
LV 50:24; 84:45; 88:49.
10 a GS Jaloers, jaloersheid.
		b GS Vrees.
		c GS Nederig, nederigheid, vernederen, verootmoedigen (zich).

de ouderlingen moeten prediken en
dopen, en tekenen zullen de ware gelovigen volgen; 13–24: de eerstgeborenen

		d GS Sluier.
		e LV 88:68; 93:1; 97:16.
11 a BJS Ex. 33:20, 23
(Aanhangsel);
Joh. 1:18; 6:46;
BJS 1 Joh. 4:12
(Aanhangsel);
LV 84:19–22;
Moz. 1:11, 14.

12 a Mos. 3:19.
GS Natuurlijke mens.
13 a Rom. 2:7.
GS Geduld.
		b Matt. 5:48;
3 Ne. 12:48.
14 a GS Waardig,
waardigheid.

Leer en Verbonden 68:1–12

onder de zonen van Aäron mogen, in
opdracht van het Eerste Presidium, als
presiderende bisschop fungeren (dat
wil zeggen: de sleutels dragen van het
presideren als bisschop); 25–28: ouders
krijgen het gebod hun kinderen het
evangelie te leren; 29–35: de heiligen
moeten de sabbat onderhouden, ijverig
werken en bidden.
Mijn dienstknecht Orson Hyde is
door zijn ordening geroepen om
het eeuwigdurend evangelie door
de aGeest van de levende God te
verkondigen van volk tot volk en
van land tot land, in de gemeenten van de goddelozen, in hun
synagogen, om met hen te redeneren en hun alle Schriften uit te
leggen.
2 En zie, dit is een voorbeeld
voor allen die tot dit priesterschap zijn geordend, wie het als
hun zending is opgedragen om
uit te gaan —
3 En dit is het voorbeeld voor
hen, dat zij moeten aspreken zoals
zij door de Heilige Geest gedreven worden.
4 En wat zij ook spreken wanneer gedreven door de aHeilige
Geest, zal Schriftuur zijn, zal de
wil van de Heer zijn, zal de zin
van de Heer zijn, zal het woord
van de Heer zijn, zal de stem van
de Heer zijn, en de bmacht van
God tot behoudenis.
68 1 a

GS Heilige Geest.
3 a 2 Petr. 1:21;
LV 18:32; 42:16; 100:5.
4 a GS Heilige Geest;
Openbaring.
		b Rom. 1:16.
6 a Jes. 41:10.
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5 Zie, dit is de belofte van de
Heer aan u, o mijn dienstknechten.
6 Welnu, wees welgemoed en
a
vrees niet, want Ik, de Heer, ben
met u en zal u bijstaan; en u zult
getuigen van Mij, ja, Jezus Christus, dat Ik de Zoon van de levende
God ben, dat Ik was, dat Ik ben en
dat Ik komen zal.
7 Dit is het woord van de Heer
aan u, mijn dienstknecht aOrson
Hyde, en ook aan mijn dienstknecht Luke Johnson, en aan mijn
dienstknecht Lyman Johnson, en
aan mijn dienstknecht William E.
McLellin, en aan alle trouwe
ouderlingen van mijn kerk —
8 aga heen in de gehele wereld,
b
verkondig het evangelie aan
ieder cschepsel, handelend met
het dgezag dat Ik u heb gegeven,
e
dopende in de naam van de
Vader, en van de Zoon, en van de
Heilige Geest.
9 En awie gelooft en zich laat
dopen, zal bbehouden worden, en
wie niet gelooft, zal cverdoemd
worden.
10 En wie gelooft, zal gezegend
worden met atekenen die erop
volgen, gelijk geschreven staat.
11 En u zal het gegeven worden
de atekenen van de tijden te kennen, en de tekenen van de komst
van de Zoon des Mensen;
12 en voor allen van wie de
Vader getuigt, zal u macht worden

7 a GS Hyde, Orson.
8 a LV 1:2; 63:37.
		b GS Prediken;
Zendingswerk.
		c Mark. 16:15.
		d GS Gezag.
		e GS Doop, dopen.

9 a Mark. 16:16;
LV 20:25.
		b GS Heil.
		c GS Verdoemenis.
10 a GS Teken.
11 a GS Tekenen van de
tijden.

Leer en Verbonden 68:13–22
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gegeven om hen tot het eeuwige
leven te averzegelen. Amen.
13 En nu, wat de punten betreft
naast de verbonden en geboden,
het zijn deze —
14 hierna, in de bestemde
tijd van de Heer, zullen er nog
andere abisschoppen moeten worden aangesteld ten behoeve van
de kerk, om te dienen zoals de
eerste;
15 welnu, het zullen ahogepriesters zijn die het waardig zijn, en
zij zullen worden aangewezen
door het bEerste Presidium van
de Melchizedekse priesterschap,
tenzij het letterlijke afstammelingen van cAäron zijn.
16 En indien het letterlijke
afstammelingen van aAäron zijn,
hebben zij wettelijk recht op het
bisschopsambt, indien zij de
eerstgeborene onder de zonen
van Aäron zijn;
17 want de eerstgeborene heeft
het recht op het presidentschap
van dit priesterschap, en op de
a
sleutels of het gezag daarvan.
18 Niemand heeft wettelijk recht
op dit ambt, op het dragen van
de sleutels van dit priesterschap,
tenzij hij een aletterlijke afstammeling en de eerstgeborene van
Aäron is.
19 Maar aangezien een ahogepriester in het Melchizedeks
12 a LV 1:8; 132:49.
GS Verzegelen,
verzegeling.
14 a GS Bisschop.
15 a LV 72:1.
		b GS Eerste Presidium.
		c GS Aäron, broer van
Mozes.

priesterschap bevoegd is om in
alle lagere ambten te officiëren,
mag hij in het ambt van bbisschop
officiëren wanneer er geen letterlijke afstammeling van Aäron te
vinden is, mits hij tot die macht
wordt geroepen en aangesteld en
geordend onder de handen van
het Eerste Presidium van de Melchizedekse priesterschap.
20 En ook een letterlijke afstammeling van Aäron moet door dat
presidium worden aangeduid en
dat ambt waardig worden bevonden en worden agezalfd en bgeordend onder de handen van dat
presidium, anders zijn zij niet
wettelijk bevoegd om in hun
priesterschap te officiëren.
21 Maar krachtens het besluit
aangaande hun recht op het priesterschap dat overgaat van vader
op zoon, kunnen zij aanspraak
maken op hun zalving, indien
zij ooit hun afstamming kunnen
bewijzen, of die te weten komen
door openbaring van de Heer
onder de handen van het bovengenoemde presidium.
22 En voorts, geen enkele bisschop of hogepriester die tot deze
bediening wordt aangesteld, zal
wegens enige overtreding worden verhoord of veroordeeld, dan
alleen door het aEerste Presidium
van de kerk;

16 a LV 107:15–17.
GS Aäronisch
priesterschap.
17 a GS Sleutels van het
priesterschap.
18 a Ex. 40:12–15;
LV 84:18;
107:13–16, 70–76.

19 a
		b
20 a
		b

Hogepriester.
Bisschop.
Zalven.
Ordenen,
ordening.
22 a GS Eerste Presidium.
GS
GS
GS
GS
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23 en voor zover hij voor dit
presidium schuldig wordt
bevonden door getuigenissen
die niet in twijfel kunnen worden getrokken, zal hij veroordeeld worden;
24 en indien hij zich bekeert, zal
hij avergeving ontvangen, volgens
de verbonden en geboden van de
kerk.
25 En voorts, voor zover aouders
kinderen hebben in Zion, of in
een van haar georganiseerde
b
ringen, en hun niet de leer van
bekering en geloof in Christus, de
Zoon van de levende God, cleren
begrijpen, en van de doop en de
gave van de Heilige Geest door
handoplegging wanneer zij dacht
jaar oud zijn, dan zal de ezonde
op het hoofd van de ouders
rusten.
26 Want dat zal een wet zijn voor
de inwoners van aZion, of in al
haar georganiseerde ringen.
27 En hun kinderen zullen worden agedoopt tot bvergeving van
hun zonden wanneer zij cacht jaar
oud zijn, en de handoplegging
ontvangen.
28 En zij zullen hun kinderen
ook leren a bidden en oprecht
leren wandelen voor het aangezicht van de Heer.
24 a
25 a
		b
		c
		d
		e
26 a
27 a

Vergeven.
Gezin — Plichten
van de ouders.
GS Ring.
GS Leraar, leren.
LV 18:42; 20:71.
Jakob 1:19;
LV 29:46–48.
GS Zion.
GS Doop, dopen.
GS
GS

		b
		c

28 a
29 a
31 a
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29 En de inwoners van Zion zullen ook de asabbatdag vieren om
die heilig te houden.
30 En de inwoners van Zion
zullen ook in alle getrouwheid
hun arbeid indachtig zijn, voor
zover zij zijn aangewezen om
te arbeiden; want de luiaard
zal voor het aangezicht van de
Heer in herinnering worden
gebracht.
31 Welnu, de inwoners van Zion
zijn Mij, de Heer, niet welgevallig,
want er bevinden zich aluiaards
onder hen; en tevens groeien hun
kinderen op in bgoddeloosheid;
evenmin czoeken zij ernstig de
rijkdommen van de eeuwigheid;
integendeel, hun ogen staan vol
hebzucht.
32 Die dingen behoren niet zo
te zijn en moeten uit hun midden
worden weggedaan; daarom, laat
mijn dienstknecht Oliver Cowdery deze woorden naar het land
Zion brengen.
33 En Ik geef hun een gebod —
laat wie zijn a gebeden tot de
Heer niet op de gezette tijd in
acht neemt, voor de rechter van
mijn volk in bherinnering worden
gebracht.
34 Deze awoorden zijn waar en
betrouwbaar; daarom, overtreed

Vergeving van
zonden.
GS Verantwoordelijk,
verantwoordelijkheid,
verantwoorden,
verantwoording.
GS Gebed.
LV 59:9–12.
GS Sabbatdag.
GS Lui, luiheid.
GS

		b
		c
33 a
		b
34 a

Goddeloos,
goddeloosheid,
goddelozen.
LV 6:7.
GS Gebed.
GS Kastijden,
kastijding;
Oordeel, oordelen.
Openb. 22:6.
GS

Leer en Verbonden 68:35–69:7
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ze niet en bneem er ook niet van
weg.

35 Zie, Ik ben de a Alfa en de
Omega en Ik bkom spoedig. Amen.

AFDELING 69
Openbaring gegeven bij monde van de profeet Joseph Smith op
11 november 1831 te Hiram (Ohio). De verzameling openbaringen
die bestemd was voor een spoedige uitgave was tijdens de bijzondere
conferentie van 1–2 november goedgekeurd. Op 3 november werd de
openbaring toegevoegd die hierin voorkomt als afdeling 133, later het
Aanhangsel genoemd. Oliver Cowdery was bij besluit van de conferentie eerder aangewezen om het manuscript van de verzamelde
openbaringen en geboden naar Independence (Missouri) te brengen,
zodat het daar kon worden gedrukt. Hij moest ook het geld meenemen
dat voor de opbouw van de kerk in Missouri was bijgedragen. In deze
openbaring wordt John Whitmer aangewezen om Oliver Cowdery te
vergezellen, en ook om te reizen en, in zijn functie van kerkhistoricus
en griffier, historisch materiaal te verzamelen.
1–2: John Whitmer moet Oliver Cowdery vergezellen naar Missouri; 3–8:
hij moet tevens prediken en historische gegevens verzamelen, noteren
en opschrijven.
Luister naar Mij, zegt de Heer,
uw God, omwille van mijn dienstknecht aOliver Cowdery. Het is
geen wijsheid in mijn bestel dat de
geboden en de gelden die hij naar
het land Zion zal brengen, hem
worden toevertrouwd zonder dat
er iemand met hem meegaat die
getrouw en betrouwbaar zal zijn.
2 Daarom wil Ik, de Heer, dat
mijn dienstknecht a John Whitmer met mijn dienstknecht Oliver Cowdery meegaat;
3 en ook dat hij voortgaat met
het schrijven en samenstellen van
34 b LV 20:35; 93:24–25.
35 a GS Alfa en Omega.
		b LV 1:12.

69 1 a

een ageschiedenis van alle belangrijke zaken die hij aangaande mijn
kerk zal opmerken en te weten
komen;
4 en ook dat hij araad en hulp
ontvangt van mijn dienstknecht
Oliver Cowdery en anderen.
5 En ook dat mijn dienstknechten
die over de aarde zijn verspreid,
het verslag van hun arentmeesterschap opzenden naar het land
Zion;
6 want het land Zion zal een
zetel en een plaats zijn om al deze
zaken te ontvangen en te doen.
7 Niettemin, laat mijn dienstknecht John Whitmer herhaaldelijk van plaats naar plaats en van
kerkgemeente naar kerkgemeente
reizen, opdat hij gemakkelijker
kennis zal kunnen verkrijgen —

GS Cowdery, Oliver.
2 a GS Whitmer, John.
3 a LV 47:1–3; 85:1.

4a
5a

Raad.
Rentmeester,
rentmeesterschap.
GS
GS

Leer en Verbonden 69:8–70:7

8 en prediken en uitleggen, schrijven, kopiëren, selecteren en alle dingen verkrijgen die bevorderlijk zijn
voor het welzijn van de kerk en voor
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de opkomende geslachten die in het
land aZion zullen opgroeien om het
van geslacht op geslacht te bezitten,
voor eeuwig en altijd. Amen.

AFDELING 70
Openbaring gegeven bij monde van de profeet Joseph Smith op 12 november 1831 te Hiram (Ohio). Joseph Smiths geschiedenis vermeldt dat er
van 1 t/m 12 november vier bijzondere conferenties werden gehouden.
Tijdens de laatste van die bijeenkomsten werd het grote belang besproken
van de openbaringen die later als het Book of Commandments [Boek der
Geboden], en vervolgens als de Leer en Verbonden, werden uitgegeven.
Deze openbaring werd gegeven nadat de conferentie door stemming had
aangenomen dat de openbaringen ‘voor de kerk van even grote waarde
[waren] als de rijkdommen van de gehele aarde’. Joseph Smiths geschiedenis vermeldt dat de openbaringen ‘het fundament van de kerk in deze
laatste dagen en een zegen voor de wereld [zijn], waaruit blijkt dat de
sleutels van de verborgenheden van het koninkrijk van onze Heiland
opnieuw aan de mensheid zijn toevertrouwd’.
1–5: rentmeesters worden aangewezen om de openbaringen uit te geven;
6–13: wie in geestelijke zaken werkzaam zijn, zijn hun loon waard; 14–
18: de heiligen behoren in stoffelijke
dingen gelijk te zijn.
Zie en luister, o inwoners van
Zion, en u, al het volk van mijn
kerk dat ver weg is, en hoor naar
het woord van de Heer dat Ik
geef aan mijn dienstknecht Joseph
Smith jr., en ook aan mijn dienstknecht Martin Harris en ook aan
mijn dienstknecht Oliver Cowdery
en ook aan mijn dienstknecht John
Whitmer en ook aan mijn dienstknecht Sidney Rigdon en ook aan
mijn dienstknecht William W.
Phelps, als gebod aan hen.
8a

GS

Zion.

2 Want Ik geef hun een gebod;
welnu, luister en hoor, want aldus
zegt de Heer tot hen —
3 Ik, de Heer, heb hen aangewezen en geordend om arentmeester te zijn van de openbaringen en
geboden die Ik hun heb gegeven
en die Ik hun hierna zal geven;
4 en van dit rentmeesterschap
zal Ik van hen rekenschap verlangen op de dag van het oordeel.
5 Welnu, Ik heb het hun aangewezen, en dit is hun taak in de
kerk van God, om ze te beheren,
en wat ermee samenhangt, ja, de
baten daarvan.
6 Daarom, Ik geef hun een gebod
die dingen niet aan de kerk te
geven, noch aan de wereld;
7 echter, voor zover zij meer

70 3 a 1 Kor. 4:1; LV 72:20.

Leer en Verbonden 70:8–18
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ontvangen dan nodig is voor
hun noden en behoeften, zal het
ten goede komen aan mijn avoorraadhuis;
8 en de baten moeten gewijd
worden aan de inwoners van Zion
en aan hun nageslacht, voor zover
zij aerfgenaam worden volgens de
wetten van het koninkrijk.
9 Zie, dat is wat de Heer van eenieder in zijn arentmeesterschap
verlangt, zoals Ik, de Heer, eenieder heb opgedragen of hierna
zal opdragen.
10 En zie, niemand die tot de
kerk van de levende God behoort,
is van deze wet vrijgesteld;
11 ja, ook de bisschop niet, noch
de agevolmachtigde die het voorraadhuis van de Heer beheert,
noch hij die is aangewezen tot
een rentmeesterschap van stoffelijke zaken.
12 Wie aangewezen is om geestelijke zaken te besturen, die is zijn
loon awaard, evenals zij die zijn aangewezen tot een rentmeesterschap
om stoffelijke zaken te besturen;
13 ja, zelfs overvloediger, welke

overvloed voor hen vermenigvuldigd wordt door de openbaringen
van de Geest.
14 Niettemin zult u in uw stoffelijke zaken agelijk zijn, en wel
zonder tegenzin, anders zal
de overvloed van de openbaringen van de Geest worden
tegengehouden.
15 Welnu, Ik geef mijn dienstknechten dit a gebod voor hun
welzijn zolang zij leven, als blijk
van mijn zegeningen op hun
hoofd en als beloning voor hun
b
ijver en voor hun veiligheid;
16 als voedsel en als akleding;
als erfdeel; als huizen en als land,
in welke omstandigheden Ik, de
Heer, hen ook zal plaatsen en
waarheen Ik, de Heer, hen ook
zal zenden.
17 Want zij zijn in aveel getrouw
geweest en hebben goed gehandeld, voor zover zij niet hebben
gezondigd.
18 Zie, Ik, de Heer, ben abarmhartig en zal hen zegenen en zij
zullen in de vreugde van deze
dingen ingaan. Ja, amen.

AFDELING 71
Openbaring gegeven aan de profeet Joseph Smith en Sidney Rigdon
op 1 december 1831 te Hiram (Ohio). De profeet had het vertalen van
de Bijbel voortgezet, met Sidney Rigdon als zijn schrijver, totdat deze
openbaring werd ontvangen. Op dat moment werd het werk tijdelijk
opzij gelegd om hen in staat te stellen de hierin gegeven opdracht
uit te voeren. De broeders moesten uitgaan om te prediken teneinde
7 a LV 72:9–10.
8 a LV 38:20.
9 a GS Rentmeester,
rentmeesterschap.
11 a LV 57:6.

12 a Luk. 10:7.
14 a LV 49:20.
GS Toewijden, wet van
toewijding.
15 a Deut. 10:12–13.

		b GS IJver.
16 a LV 59:16–20.
17 a Matt. 25:21–23.
18 a GS Barmhartig,
barmhartigheid.

Leer en Verbonden 71:1–11
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de onvriendelijke gevoelens tot bedaren te brengen die tegen de kerk
waren opgelaaid ten gevolge van de publicatie van brieven geschreven door Ezra Booth, die afvallig was geworden.
1–4: Joseph Smith en Sidney Rigdon
worden uitgezonden om het evangelie te verkondigen; 5–11: de vijanden
van de heiligen zullen tot zwijgen
worden gebracht.
Zie, aldus zegt de Heer tot u, mijn
dienstknechten Joseph Smith jr. en
a
Sidney Rigdon, dat de tijd voorzeker is gekomen dat het nodig
en raadzaam is in mijn bestel dat
u uw mond opendoet om mijn
evangelie en de dingen van het
koninkrijk te b verkondigen en
de cverborgenheden ervan uit de
Schriften uit te leggen, overeenkomstig dat deel van de Geest en
de macht die u zal worden gegeven, zoals Ik wil.
2 Voorwaar, Ik zeg u: Predik tot
de wereld in de omstreken, en ook
in de kerk, voor enige tijd, ja, totdat het u wordt bekendgemaakt.
3 Voorwaar, dit is een zending
voor enige tijd, die Ik u geef.
4 Daarom, arbeid in mijn wijngaard. Roep de bewoners van de
aarde toe en geef getuigenis en

bereid de weg voor de geboden en
openbaringen die zullen komen.
5 Welnu, zie, dit is wijsheid; wie
leest, laat hem ook abegrijpen en
b
aanvaarden;
6 want aan hem die het aanvaardt, zal aovervloediger worden gegeven, ja, macht.
7 Welnu, breng uw vijanden
tot a zwijgen; roep hen op om
u zowel in het openbaar als in
afzondering te btreffen; en voor
zover u getrouw bent, zal hun
beschaamdheid aan het licht worden gebracht.
8 Welnu, laten zij hun sterke
bewijzen tegen de Heer aanvoeren.
9 Voorwaar, aldus zegt de Heer
tot u: Geen enkel a wapen dat
tegen u wordt gesmeed, zal succes hebben;
10 en indien enig mens zijn stem
tegen u verheft, zal hij in de door
Mij bestemde tijd tot zwijgen worden gebracht.
11 Welnu, onderhoud mijn geboden; zij zijn waar en betrouwbaar.
Ja, amen.

AFDELING 72
Openbaring gegeven bij monde van de profeet Joseph Smith op 4 december 1831 te Kirtland (Ohio). Verschillende ouderlingen en leden waren
bijeengekomen om bekend te raken met hun taak en om verder te worden opgebouwd in de leringen van de kerk. In deze afdeling zijn drie
openbaringen samengevoegd die op dezelfde dag werden ontvangen.
71 1 a

GS Rigdon, Sidney.
		b GS Zendingswerk.
		c LV 42:61, 65.

5 a GS Begrijpen, begrip.
		b Alma 12:9–11.
6 a Matt. 13:12.

7 a Moz. 7:13–17.
		b LV 63:37; 68:8–9.
9 a Jes. 54:17.

Leer en Verbonden 72:1–10
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De verzen 1 t/m 8 maken de roeping van Newel K. Whitney als bisschop bekend. Hij werd terstond geroepen en geordend, waarna de
verzen 9 t/m 23 werden ontvangen, die meer inzicht geven in de taak
van een bisschop. Daarna werden de verzen 24 t/m 26 gegeven, met
aanwijzingen aangaande de vergadering naar Zion.
1–8: ouderlingen moeten rekenschap
afleggen van hun rentmeesterschap
aan de bisschop; 9–15: de bisschop
beheert het voorraadhuis en zorgt
voor de armen en behoeftigen; 16–26:
bisschoppen moeten een bewijs verstrekken dat ouderlingen de gedrags
normen naleven.
Luister en hoor naar de stem van
de Heer, o u, die zich hebt bijeenverzameld, die de ahogepriesters
bent van mijn kerk, aan wie het
b
koninkrijk en de macht gegeven
zijn.
2 Want voorwaar, aldus zegt de
Heer: Het is raadzaam in mijn
bestel dat er een abisschop wordt
aangewezen voor u, ofwel uit uw
midden, voor de kerkgemeente
in dit deel van de wijngaard van
de Heer.
3 En voorwaar, hierin hebt u wijs
gehandeld, want de Heer verlangt
van iedere arentmeester dat hij
b
rekenschap aflegt van zijn crentmeesterschap, zowel in tijd als in
eeuwigheid.
4 Want wie in tijd getrouw en
a
wijs is, wordt geacht waardig te
zijn om de bwoningen te beërven
die door mijn Vader voor hem zijn
bereid.
72 1 a LV 68:14–19.

Koninkrijk van
God of koninkrijk
van de hemel.
2 a GS Bisschop.
3 a GS Rentmeester,

		b

GS

			
		b
		c
4a
		b
5a

5 Voorwaar, Ik zeg u: De ouderlingen van de kerk in dit deel van
mijn a wijngaard zullen rekenschap van hun rentmeesterschap
afleggen aan de bisschop, die Ik
zal aanwijzen in dit deel van mijn
wijngaard.
6 Deze dingen zullen worden
vastgelegd in een verslag, dat aan
de bisschop in Zion moet worden
overhandigd.
7 En de taak van de abisschop
zal worden bekendgemaakt
door de geboden die gegeven
zijn, en door de stem van de
conferentie.
8 En nu, voorwaar, Ik zeg u: Mijn
dienstknecht aNewel K. Whitney
is de man die zal worden aangewezen en geordend tot die macht.
Dat is de wil van de Heer, uw
God, uw Verlosser. Ja, amen.
9 Het woord van de Heer dat,
naast de wet die gegeven is, de
taak bekendmaakt van de bisschop die geordend is ten behoeve
van de kerkgemeente in dit deel
van de wijngaard, die waarlijk het
volgende inhoudt —
10 om het avoorraadhuis van de
Heer te beheren; om het geld van
de kerkgemeente in dit deel van
de wijngaard te ontvangen;

rentmeesterschap.
LV 42:32; 104:11–13.
Luk. 19:11–27.
Matt. 24:45–47.
LV 59:2.
GS Wijngaard van de

Heer.
7 a LV 42:31; 46:27;
58:17–18; 107:87–88.
8 a GS Whitney, Newel K.
10 a LV 70:7–11; 78:3.
GS Voorraadhuis.

Leer en Verbonden 72:11–23

11 om een rekening van de
ouderlingen bij te houden, zoals
hiervoor is geboden; en om in hun
behoeften te avoorzien, en hen te
laten betalen voor hetgeen zij ontvangen, voor zover zij betaalmiddelen hebben;
12 opdat ook die zullen worden geheiligd voor het welzijn
van de kerk, voor de armen en
behoeftigen.
13 En voor wie geen middelen
a
heeft om mee te betalen, moet er
een rekening worden uitgeschreven en overhandigd aan de bisschop van Zion, die de schuld zal
betalen uit hetgeen de Heer in zijn
handen zal leggen.
14 En de arbeid van de getrouwen die in geestelijke zaken werkzaam zijn, de bedieningen van het
evangelie en de dingen van het
koninkrijk aan de kerk en aan de
wereld, zal de schuld bij de bisschop in Zion vereffenen;
15 aldus komt het uit de kerk,
want volgens de awet moet eenieder die optrekt naar Zion, alle
dingen neerleggen voor de bisschop in Zion.
16 En nu, voorwaar, Ik zeg u:
Daar iedere ouderling rekenschap
van zijn rentmeesterschap moet
afleggen aan de bisschop in dit
deel van de wijngaard —
17 maakt een a bewijs van de
rechter of bisschop in dit deel van
de wijngaard, aan de bisschop in
Zion, eenieder aannemelijk, waardoor aan alle dingen is voldaan
11 a LV 75:24.
13 a GS Arm, armen.
15 a LV 42:30–31.
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ten behoeve van een erfdeel, en
om te worden ontvangen als wijze
b
rentmeester en trouwe werker;
18 anders zal hij niet door
de bisschop van Zion worden
aangenomen.
19 En nu, voorwaar, Ik zeg u:
Laat iedere ouderling die rekenschap aflegt aan de bisschop van
de kerkgemeente in dit deel van
de wijngaard, worden aanbevolen door de kerkgemeente of
kerkgemeenten waarin hij werkzaam is, opdat hij voor zichzelf en
zijn afrekeningen in alle opzichten goedkeuring zal kunnen
verkrijgen.
20 En voorts, laten mijn dienstknechten die zijn aangewezen als
rentmeester over de ageschreven
aangelegenheden van mijn kerk,
in alle dingen aanspraak hebben
op de hulp van de bisschop of
bisschoppen —
21 opdat de aopenbaringen zullen worden uitgegeven en zullen
uitgaan naar de einden der aarde;
opdat zij ook geld zullen verkrijgen dat de kerk in alles ten goede
zal komen;
22 opdat zij ook in alles goedkeuring zullen verwerven en
onder de wijze rentmeesters zullen worden gerekend.
23 En nu, zie, dit zal een voorbeeld zijn voor alle wijdverbreide gemeenten van mijn kerk,
ongeacht in welk land ze worden gevestigd. En nu beëindig Ik
mijn woorden. Amen.

Toewijden, wet van
toewijding.
17 a LV 20:64, 84.
GS

		b LV 42:32.
20 a LV 70:3–5.
21 a GS Leer en Verbonden.

Leer en Verbonden 72:24–73:6
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24 Enkele woorden ter aanvulling van de wetten van het
koninkrijk met betrekking tot
de leden van de kerk — zij die
door de Heilige Geest worden
a
aangewezen om op te trekken
naar Zion, en zij die het voorrecht hebben naar Zion op te
trekken —

25 laten zij voor de bisschop een
bewijs van drie ouderlingen van
de kerk, of een bewijs van de bisschop, meenemen;
26 anders zal hij die optrekt
naar het land Zion, niet onder de
wijze rentmeesters worden gerekend. Dit is ook een voorbeeld.
Amen.

AFDELING 73
Openbaring gegeven aan de profeet Joseph Smith en Sidney Rigdon
op 10 januari 1832 te Hiram (Ohio). De profeet en Sidney hadden
vanaf begin december gepredikt, hetgeen er veel toe had bijgedragen
de onvriendelijke gevoelens die tegen de kerk waren opgelaaid, tot
bedaren te brengen. (Zie het opschrift van afdeling 71.)
1–2: de ouderlingen moeten hun
prediking voortzetten; 3–6: Joseph
Smith en Sidney Rigdon moeten de
vertaling van de Bijbel voortzetten
totdat het werk af is.
Want voorwaar, aldus zegt
de Heer: Ik acht het raadzaam
dat a zij de prediking van het
evangelie en de aansporing van
de kerkgemeenten in de omstreken voortzetten, tot aan de
conferentie;
2 en dan, zie, zullen hun verschillende opdrachten hun door
de astem van de conferentie worden bekendgemaakt.
3 Welnu, voorwaar, Ik zeg u,
24 a

Roepen, roeping,
door God geroepen.
73 1 a I.E. de anderen die op
zending waren; zie
LV 57–68.
2 a LV 20:63.
GS

3a

mijn dienstknechten Joseph Smith
jr. en Sidney Rigdon, zegt de Heer:
Het is anoodzakelijk wederom te
b
vertalen;
4 en, voor zover het uitvoerbaar
is, in de omstreken te prediken
tot aan de conferentie; en daarna
is het noodzakelijk het vertaalwerk voort te zetten totdat het
voltooid is.
5 En laat dit, ja, zoals het geschreven staat, een model zijn voor de
ouderlingen totdat er verdere
kennis wordt ontvangen.
6 Nu geef Ik u niet meer voor dit
moment. aOmgord uw lendenen
en wees ernstig. Ja, amen.

Joseph en Sidney
hadden eerder het
gebod gekregen
het vertalen van de
Bijbel te staken en
het evangelie te gaan
I.E.

prediken.
LV 71:2.
		b LV 45:60–61; 76:15.
GS Bijbelvertaling van
Joseph Smith (BJS).
6 a 1 Petr. 1:13.

Leer en Verbonden 74:1–7
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AFDELING 74
Openbaring gegeven aan de profeet Joseph Smith in 1830 in Wayne
County (New York). Nog vóór de oprichting van de kerk waren er
vragen gerezen over de juiste manier van dopen, die de profeet ertoe
brachten antwoorden aangaande het onderwerp te krijgen. In Joseph
Smiths geschiedenis staat dat deze openbaring 1 Korinthe 7:14 uitlegt, een Schriftuurplaats die vaak gebruikt werd om de babydoop
te rechtvaardigen.
1–5: Paulus raadt de kerk van zijn
tijd aan de wet van Mozes niet te
onderhouden; 6–7: kleine kinderen
zijn heilig, omdat zij door de verzoening geheiligd worden.
Want de a ongelovige man is
geheiligd door zijn vrouw, en de
ongelovige vrouw is geheiligd
door haar man. Anders waren
uw kinderen onrein, maar nu zijn
ze heilig.
2 Welnu, in de dagen van de
apostelen gold de wet van de
besnijdenis onder alle Joden die
het evangelie van Jezus Christus
niet geloofden.
3 En het geschiedde dat er een
grote atwist onder de mensen ontstond aangaande de wet van de
b
besnijdenis, want de ongelovige
man wilde dat zijn kinderen werden besneden en onderworpen
aan de cwet van Mozes, de wet
die vervuld was.
4 En het geschiedde dat de
74 1 a 1 Kor. 7:14–19.

3 a Hand. 15:1–35;
Gal. 2:1–5.
		b GS Besnijdenis.
		c GS Wet van Mozes.
4 a GS Overlevering.

5a

kinderen, daar zij werden opgevoed in onderwerping aan de wet
van Mozes, acht sloegen op de
a
overleveringen van hun vaders
en het evangelie van Christus niet
geloofden, waardoor zij onheilig
werden.
5 Welnu, om die reden schreef
de apostel aan de kerk en gaf
hun een gebod, niet van de Heer
maar van hemzelf, dat een gelovige niet moest worden averenigd
met een ongelovige, tenzij de
b
wet van Mozes onder hen werd
weggedaan;
6 opdat hun kinderen onbesneden zouden blijven; en opdat de
overlevering zou worden weggedaan die zegt dat kleine kinderen
onheilig zijn, want die bestond
onder de Joden;
7 maar kleine a kinderen zijn
b
heilig, omdat zij door de cverzoening van Jezus Christus dgeheiligd worden; en dat is wat de
Schriften bedoelen.

Huwelijk,
huwen — Gemengd
huwelijk.
		b 2 Ne. 25:24–27.
7 a Mro. 8:8–15;
LV 29:46–47; 137:10.
GS

Heilig.
Heil — Heil van
kinderen.
		d GS Verzoenen,
verzoening.
		b
		c

GS
GS

Leer en Verbonden 75:1–10
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AFDELING 75
Openbaring gegeven bij monde van de profeet Joseph Smith op
25 januari 1832 te Amherst (Ohio). Deze afdeling bestaat uit twee
afzonderlijke openbaringen (de eerste in de verzen 1 t/m 22, en de
tweede in de verzen 23 t/m 36) die op dezelfde dag werden gegeven.
De gelegenheid was een conferentie, tijdens welke Joseph Smith als
president van de hoge priesterschap werd gesteund en geordend. Sommige ouderlingen wilden meer weten over hun onmiddellijke taken.
Deze openbaringen volgden.
1–5: getrouwe ouderlingen die het
evangelie prediken, zullen het eeuwige leven verkrijgen; 6–12: bid om
de Trooster te mogen ontvangen, die
in alle dingen onderwijst; 13–22:
ouderlingen zullen hen die hun boodschap verwerpen, oordelen; 23–36:
gezinnen van zendelingen moeten
hulp ontvangen van de kerk.
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Ik
die spreek door de astem van mijn
Geest, ja, de bAlfa en de Omega,
uw Heer en uw God —
2 luister, u die uw naam hebt
opgegeven om uit te gaan om
mijn evangelie te verkondigen en
mijn awijngaard te bsnoeien.
3 Zie, Ik zeg u dat het mijn wil
is dat u uitgaat en niet blijft, noch
a
lui bent, maar arbeidt uit alle
macht —
4 en uw stem verheft als met
het geluid van een bazuin, en de
a
waarheid bverkondigt volgens de
75 1 a

GS Openbaring.
		b Openb. 1:8.
GS Alfa en Omega.
2 a GS Wijngaard van de
Heer.
		b Jakob 5:62.
3 a GS Lui, luiheid.
4 a LV 19:37.

openbaringen en geboden die Ik
u heb gegeven.
5 En aldus, indien u getrouw
bent, zult u met vele aschoven
worden beladen en b bekroond
met c eer en d heerlijkheid en
e
onsterfelijkheid en feeuwig leven.
6 Welnu, voorwaar, Ik zeg tot
mijn dienstknecht William E.
McLellin: Ik aherroep de opdracht
die Ik hem heb gegeven om naar
de oostelijke gebieden te gaan;
7 en Ik geef hem een nieuwe
opdracht en een nieuw gebod,
waarin Ik, de Heer, hem akastijd
wegens het bgemor van zijn hart;
8 en hij heeft gezondigd; niettemin vergeef Ik hem en zeg hem
wederom: Ga naar de zuidelijke
gebieden.
9 En laat mijn dienstknecht Luke
Johnson met hem meegaan en
laten zij de dingen verkondigen
die Ik hun heb geboden —
10 en de naam van de Heer

		b GS Zendingswerk.
5 a Ps. 126:6;
Alma 26:5.
		b GS Kroon.
		c GS Eren.
		d GS Heerlijkheid.
		e GS Onsterfelijk,
onsterfelijkheid.

		f GS Eeuwig leven.
6 a LV 66.
7 a GS Kastijden,
kastijding.
		b GS Gedachten;
Morren.
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aanroepen om de Trooster, die
hun alle dingen zal leren die nuttig voor hen zijn —
11 en altijd abidden dat zij niet
zullen verslappen; en voor zover
zij dat doen, zal Ik met hen zijn,
ja, tot het einde.
12 Zie, dat is de wil van de Heer,
uw God, aangaande u. Ja, amen.
13 En voorts, voorwaar, aldus
zegt de Heer: Laten mijn dienstknecht a Orson Hyde en mijn
dienstknecht bSamuel H. Smith
zich op reis begeven naar de oostelijke gebieden en de dingen
verkondigen die Ik hun geboden
heb; en voor zover zij getrouw
zijn, zie, zal Ik cmet hen zijn, ja,
tot het einde.
14 En voorts, voorwaar, Ik zeg
tot mijn dienstknecht Lyman
Johnson en tot mijn dienstknecht
a
Orson Pratt: Ook zij moeten zich
op reis begeven naar de oostelijke
gebieden; en zie, ja, Ik ben ook
met hen, ja, tot het einde.
15 En voorts, Ik zeg tot mijn
dienstknecht Asa Dodds en tot
mijn dienstknecht Calves Wilson,
dat ook zij zich op reis moeten
begeven naar de westelijke gebieden en mijn evangelie verkondigen, zoals Ik hun heb geboden.
16 En wie getrouw is, zal alle
dingen overwinnen en zal worden averhoogd op de laatste dag.
17 En voorts, Ik zeg tot mijn
dienstknecht Major N. Ashley
a

10 a Joh. 14:26.
GS Trooster.
11 a 2 Ne. 32:9.
13 a GS Hyde, Orson.
		b GS Smith, Samuel H.

164

en mijn dienstknecht Burr Riggs:
Laten ook zij zich op reis begeven
naar het zuidelijke gebied.
18 Ja, laten zij allen zich op reis
begeven, zoals Ik hun heb geboden, en van huis tot huis trekken,
en van dorp tot dorp en van stad
tot stad.
19 En welk huis u ook binnentreedt waar zij u ontvangen, laat
uw zegen achter op dat huis.
20 En welk huis u ook binnentreedt waar zij u niet ontvangen,
dat huis zult u spoedig verlaten, en het stof van uw voeten
a
afschudden als een getuigenis
tegen hen.
21 En u zult met avreugde en
blijdschap worden vervuld; en
weet dit: dat u op de dag van het
oordeel de brechters van dat huis
zult zijn, en hen zult veroordelen;
22 en op de dag van het oordeel
zal het voor de heidenen draaglijker zijn dan voor dat huis;
daarom, aomgord uw lendenen en
wees getrouw, en u zult alle dingen overwinnen, en ten laatsten
dage worden verhoogd. Ja, amen.
23 En voorts, aldus zegt de Heer
tot u, ouderlingen van mijn kerk,
die uw naam hebt opgegeven,
opdat u zijn wil aangaande u zou
kennen —
24 zie, Ik zeg u dat het de taak is
van de kerk om bij te dragen aan het
onderhoud van hun gezin, en ook
om het gezin te onderhouden van

		c Matt. 28:19–20.
14 a GS Pratt, Orson.
16 a LV 5:35.
20 a Matt. 10:14;
Luk. 10:11–12;

LV 24:15; 60:15.
21 a Matt. 5:11–12.
		b GS Oordeel, oordelen.
22 a Efez. 6:14;
LV 27:15–18.
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hen die geroepen worden en noodzakelijkerwijs de wereld moeten
worden ingezonden om de wereld
het evangelie te verkondigen.
25 Daarom geef Ik, de Heer, u
dit gebod, dat u woonruimte voor
uw gezin moet verkrijgen, voor
zover uw broeders bereid zijn hun
hart open te stellen.
26 En laten allen die woonruimte
voor hun gezin kunnen verkrijgen, en onderhoud voor hen van
de kerk, niet nalaten de wereld
in te gaan, hetzij naar het westen
of het oosten, of het noorden of
het zuiden.
27 Laten zij vragen en zij zullen
ontvangen, kloppen en hun zal
worden opengedaan; en het zal
van omhoog worden bekendgemaakt, ja, door de aTrooster, waar
zij heen zullen gaan.
28 En voorts, voorwaar, Ik zeg u
dat iedere man die genoodzaakt
is voor zijn eigen agezin te bzorgen, dat ook moet doen, en hij zal
geenszins zijn kroon verliezen; en
laat hij arbeiden in de kerk.

29 Laat eenieder in alle dingen
ijverig zijn. En de bluiaard zal
geen plaats hebben in de kerk,
tenzij hij zich bekeert en zich
verbetert.
30 Welnu, laten mijn dienstknecht Simeon Carter en mijn
dienstknecht Emer Harris samen
zijn in de bediening;
31 en ook mijn dienstknecht
Ezra Thayre en mijn dienstknecht
a
Thomas B. Marsh;
32 ook mijn dienstknecht Hyrum
Smith en mijn dienstknecht
Reynolds Cahoon;
33 en ook mijn dienstknecht
Daniel Stanton en mijn dienstknecht Seymour Brunson;
34 en ook mijn dienstknecht Sylvester Smith en mijn dienstknecht
Gideon Carter;
35 en ook mijn dienstknecht
Ruggles Eames en mijn dienstknecht Stephen Burnett;
36 en ook mijn dienstknecht
Micah B. Welton en ook mijn
dienstknecht Eden Smith. Ja,
amen.
a

AFDELING 76
Een visioen gegeven aan de profeet Joseph Smith en Sidney Rigdon
op 16 februari 1832 te Hiram (Ohio). Als inleiding op dit visioen
schreef de profeet: ‘Zodra ik was teruggekeerd van de conferentie in
Amherst, hervatte ik de vertaling van de Schriften. Uit verschillende openbaringen die waren ontvangen, bleek dat veel belangrijke
punten betreffende het heil van de mens uit de Bijbel waren weggenomen of waren kwijtgeraakt voordat die werd samengesteld. Uit de
waarheden die waren overgebleven, leek het vanzelfsprekend dat als
27 a 2 Ne. 32:5;
LV 8:2.
GS Heilige Geest.

28 a GS Gezin.
		b 1 Tim. 5:8;
LV 83:2.

29 a
		b
31 a

GS
GS
GS

IJver.
Lui, luiheid.
Marsh, Thomas B.
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God eenieder beloonde overeenkomstig de in het lichaam verrichte
werken, de term “hemel”, duidend op de eeuwige woonplaats voor de
heiligen, meer dan één koninkrijk moest omvatten. Bijgevolg, [. . .]
zagen ouderling Rigdon en ik bij het vertalen van het evangelie naar
Johannes het volgende visioen.’ Toen dit visioen werd gegeven, was
de profeet Johannes 5:29 aan het vertalen.
1–4: de Heer is God; 5–10: de verborgenheden van het koninkrijk
zullen aan alle getrouwen worden
geopenbaard; 11–17: allen zullen
tevoorschijn komen in de opstanding
van de rechtvaardigen of die van de
onrechtvaardigen; 18–24: de bewoners van vele werelden zijn de voor
God gewonnen zonen en dochters
door de verzoening van Jezus Christus; 25–29: een engel van God viel
en werd de duivel; 30–49: de zonen
van het verderf ondergaan eeuwige
verdoemenis; alle anderen worden
een zekere mate van heil deelachtig;
50–70: de heerlijkheid en de beloning omschreven van verhoogde
wezens in het celestiale koninkrijk;
71–80: omschreven wie het terrestriale koninkrijk zullen beërven;
81–113: toestand uiteengezet van
hen die in de telestiale, terrestriale
en celestiale heerlijkheid verkeren;
114–119: de getrouwen kunnen de
verborgenheden van het koninkrijk
van God zien en begrijpen door de
macht van de Heilige Geest.
76 1 a Jes. 1:2.

		b Jer. 10:10.
GS God, Godheid —
God de Zoon.
		c Jes. 43:11;
Hos. 13:4.
		d GS Heiland.
2 a 2 Ne. 2:24;
LV 38:1–3.
		b Openb. 15:3.
3 a 1 Kon. 8:56;

Hoor, o hemelen, en neig het
oor, o aarde, en juich, u bewoners
daarvan, want de Heer is bGod, en
buiten Hem is er cgeen dHeiland.
2 aGroot is zijn wijsheid, bwonderbaar zijn zijn wegen, en de
grootte van zijn werken kan niemand doorgronden.
3 Zijn a plannen blijven niet
onvervuld, noch zijn er die zijn
hand kunnen weerhouden.
4 Van eeuwigheid tot eeuwigheid is Hij adezelfde, en zijn jaren
b
houden nooit op.
5 Want aldus zegt de Heer: Ik, de
Heer, ben abarmhartig en genadig
jegens hen die Mij bvrezen, en Ik
schep er behagen in hen te eren
die Mij in gerechtigheid en waarheid cdienen tot het einde.
6 Groot zal hun loon zijn en eeuwig hun aheerlijkheid.
7 En hun zal Ik alle a verborgenheden b openbaren, ja, alle
verborgen geheimenissen van
mijn koninkrijk vanaf de dagen
vanouds, en voor toekomende
a

			 LV 1:38; 64:31.
4 a Hebr. 13:8;
LV 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;

		c
6a
7a
		b

Joz. 4:23–24.
GS Eerbied;
Vrees.
LV 4:2.
GS Celestiale
heerlijkheid.
GS Verborgenheden
van God.
LV 42:61; 59:4; 98:12;
121:26–33.
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eeuwen zal Ik hun het welbehagen van mijn wil bekendmaken aangaande alle dingen met
betrekking tot mijn koninkrijk.
8 Ja, zelfs de wonderen van de
eeuwigheid zullen zij kennen, en
toekomende dingen zal Ik hun
tonen, ja, de dingen van vele
geslachten.
9 En hun a wijsheid zal groot
zijn en hun bbegrip zal tot aan de
hemel reiken; en voor hun aangezicht zal de wijsheid van de wijzen ctenietgaan, en het verstand
van de verstandigen zal op niets
uitlopen.
10 Want Ik zal hen door mijn
a
Geest bverlichten, en door mijn
c
macht zal Ik hun de verborgenheden van mijn wil bekendmaken — ja, de dingen die geen doog
heeft gezien en geen oor heeft
gehoord, noch zelfs in het hart
van de mens zijn opgekomen.
11 Wij, Joseph Smith jr. en Sidney
Rigdon, die vervuld waren avan
de Geest op de zestiende dag van
februari in het jaar van onze Heer
achttienhonderdtweeëndertig —
12 door de macht van de aGeest
werden onze bogen geopend en
werd ons verstand verlicht, zodat
wij de dingen van God konden
zien en begrijpen —
13 ja, die dingen die hebben
9 a GS Wijsheid.
		b GS Begrijpen, begrip.
		c Jes. 29:14;
2 Ne. 9:28–29.
10 a Mro. 10:5.
		b GS Getuigenis;
Openbaring.
		c GS Macht.
		d Jes. 64:4; 1 Kor. 2:9;

11 a
12 a
		b
13 a
14 a

bestaan vanaf het begin, voordat de wereld was, die door de
Vader waren verordonneerd door
zijn eniggeboren Zoon, die vanaf
het abegin aan de boezem van de
Vader was;
14 van wie wij getuigen; en het
getuigenis dat wij afleggen, is de
volheid van het evangelie van
Jezus Christus, die de Zoon is, die
wij zagen en met wie wij aspraken
in het hemelse bvisioen.
15 Want bij het verrichten van
het avertaalwerk dat de Heer ons
had opgedragen, kwamen wij
bij het negenentwintigste vers
van het vijfde hoofdstuk van
Johannes, dat ons als volgt werd
gegeven —
16 sprekend over de opstanding van de doden, in verband
met hen die de stem van de aZoon
des Mensen zullen bhoren:
17 En zij zullen tevoorschijn
komen; wie het agoede gedaan
hebben, in de bopstanding van de
c
rechtvaardigen; en wie het kwade
gedaan hebben, in de opstanding
van de onrechtvaardigen.
18 Dit nu wekte onze verwondering op, want het werd ons gegeven door de Geest.
19 En terwijl wij deze dingen
a
overpeinsden, raakte de Heer de
ogen van ons verstand aan, en zij

3 Ne. 17:15–17;
LV 76:114–116.
Openb. 1:10.
LV 110:1; 137:1;
138:11, 29.
GS Gedaanteveran
dering.
Moz. 4:2.
LV 109:57.

		b
15 a
16 a
		b
17 a
		b
		c
19 a

Visioen.
Bijbelvertaling van
Joseph Smith (BJS).
GS Zoon des Mensen.
Joh. 5:28.
GS Werken.
GS Opstanding.
Hand. 24:15.
GS Overwegen.
GS
GS
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werden geopend en de heerlijkheid van de Heer omstraalde ons.
20 En wij aanschouwden de
a
heerlijkheid van de Zoon, aan
de brechterhand van de cVader, en
ontvingen van zijn volheid;
21 en zagen de heilige aengelen
en hen die bgeheiligd zijn voor
zijn troon, die God en het Lam
aanbaden, die Hem caanbidden
voor eeuwig en altijd.
22 En nu, na de vele getuigenissen die van Hem zijn gegeven, is
dit het agetuigenis, het laatste van
alle, dat wij van Hem geven: dat
Hij bleeft!
23 Want wij azagen Hem, ja, aan
de brechterhand van God; en wij
hoorden de stem getuigen dat Hij
de cEniggeborene van de Vader
is —
24 dat door aHem en in Hem
en uit Hem de bwerelden worden en werden geschapen, en
dat de bewoners daarvan voor
God gewonnen czonen en dochters zijn.
25 En wij zagen ook dit, en getuigen ervan, dat een aengel van God
die gezag bezat in de tegenwoordigheid van God, die opstond
tegen de eniggeboren Zoon, die
20 a
		b
		c
21 a
		b
		c
22 a
		b
23 a

Jezus Christus —
De heerlijkheid van
Jezus Christus.
Hand. 7:56.
GS God, Godheid —
God de Vader.
Matt. 25:31;
LV 130:6–7; 136:37.
GS Heiliging.
GS Aanbidden,
aanbidding.
GS Getuigenis.
LV 20:17.
GS Jezus Christus —
GS

		b
		c
24 a
		b
		c

168

de Vader lief was en die aan de
boezem van de Vader was, uit de
tegenwoordigheid van God en de
Zoon werd neergeworpen,
26 en Verderf werd genoemd,
daar de hemelen hem beweenden — het was aLucifer, een zoon
van de dageraad.
27 En wij aanschouwden, en zie,
hij is agevallen! Gevallen is hij, ja,
een zoon van de dageraad!
28 En terwijl wij nog steeds vervuld waren van de Geest, gebood
de Heer ons het visioen op te
schrijven; want wij zagen Satan,
die oude aslang, ja, de bduivel, die
c
opstond tegen God en trachtte
het koninkrijk van onze God en
zijn Christus weg te nemen —
29 daarom voert hij a oorlog
tegen Gods heiligen en omsingelt
hen geheel.
30 En wij zagen een visioen van
het lijden van hen met wie hij oorlog voerde en die hij overwon,
want aldus kwam de stem van
de Heer tot ons:
31 Aldus zegt de Heer aangaande
allen die mijn macht kennen, en
daarvan deelgenoot zijn gemaakt,
en zich door de macht van de duivel hebben laten aoverwinnen, en

Verschijningen van
Christus na zijn dood.
GS God, Godheid —
God de Vader.
Joh. 1:14.
GS Eniggeborene.
Hebr. 1:1–3;
3 Ne. 9:15;
LV 14:9; 93:8–10.
Moz. 1:31–33; 7:30.
GS Scheppen,
schepping.
Hand. 17:28, 29;
Hebr. 12:9.

Zonen en dochters
van God.
LV 29:36–39;
Moz. 4:1–4.
GS Duivel.
Jes. 14:12–17.
GS Lucifer.
Luk. 10:18.
Openb. 12:9.
GS Duivel.
GS Oorlog in de hemel.
Openb. 13:7;
2 Ne. 2:18; 28:19–23.
GS Afval.
GS

25 a
26 a
27 a
28 a
		b
		c
29 a
31 a
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de waarheid verloochenen en
mijn macht trotseren —
32 het zijn de azonen van het
b
verderf, van wie Ik zeg dat het
voor hen beter was geweest als
zij nooit geboren waren;
33 want het zijn vaten van toorn,
gedoemd om in de eeuwigheid
de verbolgenheid van God te
ondergaan, met de duivel en zijn
engelen;
34 van wie Ik heb gezegd: Er is
geen avergeving in deze wereld,
noch in de toekomende wereld —
35 want zij hebben de Heilige
Geest a verloochend na die te
hebben ontvangen, en zij hebben de eniggeboren Zoon van de
Vader verloochend, daar zij wat
hen betreft, Hem opnieuw hebben bgekruisigd en Hem tot een
bespotting hebben gemaakt.
36 Zij zijn het die zullen heengaan in de a poel van vuur en
zwavel, met de duivel en zijn
engelen —
37 en de enigen over wie de
tweede a dood enige macht zal
hebben;
38 ja, voorwaar, de aenigen die
niet zullen worden verlost in de
bestemde tijd van de Heer, na
32 a
		b
34 a
35 a

		b

Zonen van het
verderf.
LV 76:26;
Moz. 5:22–26.
Matt. 12:31–32.
GS Vergeven.
2 Petr. 2:20–22;
Alma 39:6.
GS Onvergeeflijke
zonde.
Hebr. 6:4–6;
1 Ne. 19:7;
LV 132:27.
GS

zijn verbolgenheid te hebben
ondergaan,
39 want alle overigen zullen
a
tevoorschijn worden gebracht
door de b opstanding van de
doden, dankzij de overwinning
en de heerlijkheid van het cLam,
dat geslacht werd, dat aan de boezem van de Vader was voordat de
werelden werden gemaakt.
40 En dit is het a evangelie,
de blijde tijdingen, waarvan
de stem uit de hemelen tot ons
getuigde —
41 dat Hij in de wereld is gekomen, ja, Jezus, om voor de wereld
te worden agekruisigd en de zonden van de bwereld te cdragen, en
de wereld te dheiligen en van alle
ongerechtigheid te ereinigen;
42 dat door Hem allen abehouden zouden worden die de Vader
in zijn macht heeft gegeven en
door Hem heeft gemaakt;
43 die de Vader verheerlijkt,
en alle werken van zijn handen
redt, behalve die zonen van het
verderf die de Zoon verloochenen nadat de Vader Hem heeft
geopenbaard.
44 Daarom redt Hij allen behalve
hen — zij zullen heengaan naar

36 a Openb. 19:20;
20:10; 21:8;
2 Ne. 9:16; 28:23;
Alma 12:16–18;
LV 63:17.
37 a GS Dood, geestelijke.
38 a GS Zonen van het
verderf.
39 a I.E. verlost; zie vers 38.
Allen zullen herrijzen.
Zie Alma 11:41–45.
GS Levend maken.
		b GS Opstanding.

		c GS Jezus Christus.
40 a 3 Ne. 27:13–22.
GS Evangelie;
Verlossingsplan.
41 a GS Kruisiging.
		b Jes. 53:4–12;
Hebr. 9:28.
		c 1 Joh. 2:1–2.
		d GS Heiliging.
		e GS Verlossen,
verlossing, verlost.
42 a GS Heil.
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een eeuwigdurende straf, die
een eindeloze straf is, die een
eeuwige straf is, om te regeren
met de cduivel en zijn engelen in
de eeuwigheid, waar hun dworm
niet sterft, en het vuur niet wordt
uitgeblust, hetgeen hun kwelling
is —
45 en het aeind daarvan weet
niemand, noch de plaats, noch
hun kwelling;
46 evenmin is of wordt het
geopenbaard, noch zal het de
mens worden geopenbaard,
behalve aan hen die daarvan deelgenoot worden gemaakt;
47 niettemin toon Ik, de Heer,
het aan velen in een visioen, maar
sluit het terstond weer;
48 daarom, het einde, de
breedte, de hoogte, de a diepte
en de ellende ervan begrijpen zij
niet, noch enig mens, behalve zij
die tot deze bveroordeling zijn
c
verordonneerd.
49 En wij hoorden de stem
die zei: Schrijf het visioen op,
want zie, dit is het einde van
het visioen van het lijden van de
onrechtvaardigen.
50 En wederom getuigen wij —
want wij zagen en hoorden, en dit
a

44 a LV 19:6–12.
		b GS Verdoemenis.
		c GS Duivel.
		d Jes. 66:24;
Mark. 9:43–48.
45 a LV 29:28–29.
48 a Openb. 20:1.
		b Alma 42:22.
		c I.E. veroordeeld,
verwezen.
50 a GS Getuigenis.
		b GS Opstanding.
51 a LV 20:25–27, 37.
		b GS Doop, dopen.

b
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is het getuigenis van het evangelie van Christus aangaande
hen die tevoorschijn zullen
komen in de bopstanding van de
rechtvaardigen —
51 zij zijn het die het getuigenis
van Jezus hebben ontvangen, en
in zijn naam hebben ageloofd, en
zich hebben laten bdopen naar de
c
wijze van zijn begrafenis, doordat zij in het water zijn dbegraven
in zijn naam, en wel volgens het
gebod dat Hij heeft gegeven —
52 opdat zij, door de geboden
te onderhouden, konden worden
a
gewassen en bgereinigd van al
hun zonden, en de Heilige Geest
konden ontvangen door de chandoplegging van hem die tot die
d
macht is egeordend en verzegeld;
53 en die overwinnen door
geloof, en worden a verzegeld
door de bHeilige Geest van de
belofte, die de Vader uitstort op
allen die rechtvaardig en getrouw
zijn.
54 Zij zijn het die de kerk van de
a
Eerstgeborene vormen.
55 Zij zijn het in wier handen
de Vader aalle dingen gegeven
heeft —
56 zij zijn het die apriester en
a

		c LV 128:13.
		d Rom. 6:3–5.
GS Doop, dopen —
Doop door
onderdompeling.
52 a 2 Ne. 9:23;
Mro. 8:25–26.
		b GS Zuiver, zuiverheid.
		c GS Gave van de
Heilige Geest;
Handoplegging.
		d GS Gezag.
		e GS Ordenen,
ordening.

53 a
		b

54 a
55 a
56 a

Verzegelen,
verzegeling.
Efez. 1:13;
LV 88:3–5.
GS Heilige Geest van
de belofte.
Hebr. 12:23;
LV 93:21–22.
GS Eerstgeborene.
2 Petr. 1:3–4;
LV 50:26–28;
84:35–38.
Ex. 19:6;
Openb. 1:5–6; 20:6.
GS
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koning zijn, die van zijn volheid
en van zijn heerlijkheid hebben
ontvangen;
57 en apriesters zijn van de Allerhoogste, naar de orde van Melchizedek, die naar de orde van
b
Henoch was, die naar de corde
van de eniggeboren Zoon was.
58 Daarom, zoals er geschreven
staat: zij zijn agoden, ja, de bzonen
van cGod —
59 daarom, a alle dingen zijn
van hen, hetzij leven of dood, of
tegenwoordige dingen, of toekomende dingen, ze zijn alle van
hen, en zij zijn van Christus, en
Christus is van God.
60 En zij zullen alle dingen
a
overwinnen.
61 Welnu, laat niemand in de
mens aroemen, maar laat hij liever in God broemen, die alle vijanden onder zijn voeten zal cleggen.
62 Dezen zullen in de ategenwoordigheid van God en zijn
Christus bwonen voor eeuwig en
altijd.
57 a
		b
		c
58 a

		b
		c
59 a
60 a

Priester,
Melchizedeks
priesterschap.
Gen. 5:21–24.
GS Henoch.
LV 107:1–4.
Ps. 82:1, 6;
Joh. 10:34–36.
GS Mens — De mens,
zijn potentieel om als
zijn hemelse Vader te
worden.
GS Zonen en dochters
van God.
LV 121:32.
GS God, Godheid.
Luk. 12:42–44;
3 Ne. 28:10;
LV 84:36–38.
Openb. 3:5; 21:7.
GS

63 aDezen zijn het die Hij met
Zich mee zal brengen, wanneer
Hij bop de wolken van de hemel
komt om op aarde over zijn volk
te cregeren.
64 Dezen zijn het die deel zullen
hebben aan de aeerste opstanding.
65 Dezen zijn het die tevoorschijn zullen komen in de aopstanding van de rechtvaardigen.
66 Dezen zijn het die tot de aberg
b
Zion zijn gekomen, en tot de stad
van de levende God, de hemelse
plaats, de allerheiligste.
67 Dezen zijn het die genaderd
zijn tot een ontelbare menigte
engelen, tot de algemene samenkomst en kerk van aHenoch, en
van de bEerstgeborene.
68 Dezen zijn het wier naam
a
ingeschreven is in de hemelen,
waar God en Christus brechter
over allen zijn.
69 Dezen zijn het die arechtvaardige mensen zijn, tot bvolmaking
gekomen door Jezus, de Middelaar van het cnieuwe verbond, die

61 a Joh. 5:41–44;
1 Kor. 3:21–23.
		b 2 Ne. 33:6;
Alma 26:11–16.
GS Heerlijkheid.
		c LV 49:6.
62 a LV 130:7.
GS Eeuwig leven.
		b Ps. 15:1–3;
24:3–4;
1 Ne. 15:33–34;
Moz. 6:57.
63 a LV 88:96–98.
GS Wederkomst van
Jezus Christus.
		b Matt. 24:30.
		c LV 58:22.
GS Jezus Christus —
Christus’ heerschappij
in het millennium.

64 a Openb. 20:6.
65 a GS Opstanding.
66 a Jes. 24:23;
Hebr. 12:22–24;
Openb. 14:1;
LV 84:2; 133:56.
		b GS Zion.
67 a LV 45:9–12.
		b Hebr. 12:23;
LV 76:53–54.
GS Eerstgeborene.
68 a GS Boek des levens.
		b GS Jezus Christus —
Rechter.
69 a LV 129:3; 138:12.
		b Mro. 10:32–33.
		c GS Nieuw en
eeuwigdurend
verbond.
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deze volmaakte verzoening tot
stand heeft gebracht door het vergieten van zijn eigen ebloed.
70 Dezen zijn het van wie het
lichaam acelestiaal is, van wie de
b
heerlijkheid die van de czon is, ja,
de heerlijkheid van God, de hoogste van allen, van wiens heerlijkheid geschreven staat dat de zon
aan het uitspansel daarvoor typerend is.
71 En voorts zagen wij de aterrestriale wereld, en zie, ja, zie,
dezen zijn het die van het terrestriale zijn, van wie de heerlijkheid
verschilt van die van de kerk van
de Eerstgeborene, waarvan de
leden de volheid van de Vader
hebben ontvangen, ja, zoals de
b
maan verschilt van de zon aan
het uitspansel.
72 Zie, dezen zijn het die zijn
gestorven azonder bwet;
73 en ook zij die de ageesten van
de mensen zijn die in de bgevangenis zijn gehouden, die de Zoon
heeft bezocht en tot wie Hij het
c
evangelie heeft dgepredikt, opdat
zij kunnen worden geoordeeld als
mensen in het vlees;
74 die het agetuigenis van Jezus
niet in het vlees hebben ontvangen, maar het later hebben
ontvangen.
d

69 d
		e
70 a

		b
		c
71 a

Verzoenen,
verzoening.
GS Bloed.
LV 88:28–29; 131:1–4;
137:7–10.
GS Celestiale
heerlijkheid.
LV 137:1–4.
Matt. 13:43.
LV 88:30.
GS

		b

75 Dezen zijn het die de eerzamen van de aarde zijn, die door
de listigheid van de mensen werden verblind.
76 Dezen zijn het die van zijn
heerlijkheid ontvangen, maar niet
van zijn volheid.
77 Dezen zijn het die van de
tegenwoordigheid van de Zoon
ontvangen, maar niet van de volheid van de Vader.
78 Daarom, het zijn terrestriale alichamen, en geen celestiale
lichamen, en zij verschillen in
heerlijkheid zoals de maan verschilt van de zon.
79 Dezen zijn het die niet akloekmoedig zijn in het getuigenis
van Jezus; daarom verwerven zij
niet de kroon in het koninkrijk
van onze God.
80 En dit nu is het einde
van het visioen dat wij zagen
van het terrestriale, dat de
Heer ons gebood op te schrijven terwijl wij nog in de Geest
waren.
81 En voorts zagen wij de
heerlijkheid van het atelestiale,
welke heerlijkheid die van een
lagere orde is, zoals de heerlijkheid van de sterren verschilt
van de heerlijkheid van de maan
aan het uitspansel.

Terrestriale
		c 1 Petr. 3:19–20; 4:6;
heerlijkheid.
LV 138:28–37.
1 Kor. 15:40–41.
		d GS Evangelie.
LV 137:7, 9.
74 a GS Getuigenis.
GS Wet.
78 a 1 Kor. 15:40–42.
Alma 40:11–14.
79 a LV 56:16.
GS Geest.
81 a LV 88:31.
LV 88:99; 138:8.
GS Telestiale
GS Heil voor de doden;
heerlijkheid.
Hel.
GS

		b
72 a
		b
73 a
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82 Dezen zijn het die het evangelie van Christus niet hebben
ontvangen, noch het agetuigenis
van Jezus.
83 Dezen zijn het die de Heilige
Geest niet verloochenen.
84 Dezen zijn het die worden
neergeworpen in de ahel.
85 Dezen zijn het die niet van
de aduivel zullen worden verlost
tot de blaatste opstanding, tot de
Heer, ja, Christus, het cLam, zijn
werk zal hebben voleindigd.
86 Dezen zijn het die in de eeuwige wereld niet van zijn volheid
ontvangen, maar van de Heilige
Geest door de bediening van de
terrestrialen;
87 en de terrestrialen door de
a
bediening van de celestialen.
88 En ook de telestialen ontvangen die door de bediening van de
engelen die zijn aangewezen om
hen te dienen, of die zijn aangewezen om dienende geesten voor
hen te zijn; want zij zullen erfgenaam van het heil zijn.
89 En aldus zagen wij, in het
hemelse visioen, de heerlijkheid
van het telestiale, die alle begrip
te boven gaat;
90 en geen mens kent die,
behalve hij aan wie God die heeft
geopenbaard.
91 En aldus zagen wij de heerlijkheid van het terrestriale, die
in alle dingen de heerlijkheid van
82 a LV 138:21.
84 a 2 Ne. 9:12;
Alma 12:11.
GS Hel.
85 a GS Duivel.
		b Alma 11:41;

het telestiale overtreft, ja, in heerlijkheid en in macht en in kracht
en in heerschappij.
92 En aldus zagen wij de heerlijkheid van het celestiale, die
alles overtreft — waar God, ja, de
Vader, op zijn troon regeert voor
eeuwig en altijd;
93 voor wiens troon alle dingen
zich in ootmoedige aeerbied buigen en Hem eer geven voor eeuwig en altijd.
94 Zij die in zijn ategenwoordigheid wonen, vormen de kerk
van de bEerstgeborene; en zij zien
zoals zij worden gezien, en ckennen zoals zij worden gekend,
want zij hebben van zijn volheid
en van zijn dgenade ontvangen;
95 en Hij maakt hen a gelijk
in macht en in kracht en in
heerschappij.
96 En de heerlijkheid van het
celestiale is er een, zoals de heerlijkheid van de azon er een is.
97 En de heerlijkheid van het terrestriale is er een, zoals de heerlijkheid van de maan er een is.
98 En de heerlijkheid van het
telestiale is er een, zoals de heerlijkheid van de sterren er een is;
want zoals de ene ster verschilt in
heerlijkheid van de andere ster,
zo verschilt de een van de ander
in heerlijkheid in de telestiale
wereld;
99 want dezen zijn het die van

LV 43:18; 88:100–101.
		c GS Lam van God.
87 a LV 138:37.
93 a GS Eerbied.
94 a LV 130:7.
		b GS Eerstgeborene.

		c 1 Kor. 13:12.
		d GS Genade.
95 a LV 29:13; 78:5–7;
84:38; 88:107;
132:20.
96 a 1 Kor. 15:40–41.
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Paulus zijn, en van Apollos, en
van Kefas.
100 Dezen zijn het die zeggen
dat sommigen van hen van de een
zijn en sommigen van de ander —
sommigen van Christus en sommigen van Johannes en sommigen
van Mozes en sommigen van
Elias en sommigen van Esajas en
sommigen van Jesaja en sommigen van Henoch;
101 maar zij hebben het evangelie niet ontvangen, noch het
getuigenis van Jezus, noch de
profeten, noch het aeeuwigdurend
verbond.
102 En ten laatste: al dezen zijn
het die niet met de heiligen zullen worden vergaderd, om tot
de akerk van de Eerstgeborene
te worden bopgenomen, en in de
wolk te worden ontvangen.
103 aDezen zijn het die bleugenaars zijn, en tovenaars en coverspeligen en hoereerders en allen
die de leugen liefhebben en doen.
104 Dezen zijn het die de averbolgenheid van God op aarde
ondergaan.
105 Dezen zijn het die de astraf
van het eeuwige vuur ondergaan.
106 Dezen zijn het die worden
neergeworpen in de ahel en de
verbolgenheid van de balmachtige
a

99 a 1 Kor. 3:4–7, 22.
101 a GS Nieuw en
eeuwigdurend
verbond.
102 a LV 78:21.
		b 1 Thess. 4:16–17;
LV 88:96–98.
103 a Openb. 21:8;
LV 63:17–18.

		b
		c
104 a
105 a
106 a
		b
		c
		d
		e

God ondergaan tot de volheid
der tijden, wanneer Christus alle
vijanden onder zijn voeten zal
hebben egelegd en zijn werk zal
hebben fvervolmaakt;
107 wanneer Hij het koninkrijk
zal overdragen en het de Vader
vlekkeloos zal aanbieden, en zeggen: Ik heb overwonnen en de
a
wijnpers alleen bgetreden, ja, de
wijnpers van de brandende verbolgenheid van de almachtige
God.
108 Dan zal Hij worden
gekroond met de kroon van zijn
heerlijkheid, om te zitten op de
a
troon van zijn macht om voor
eeuwig en altijd te regeren.
109 Maar zie, ja, zie, wij zagen de
heerlijkheid en de bewoners van
de telestiale wereld, dat zij even
ontelbaar waren als de sterren
aan het uitspansel van de hemel,
of als het zand aan de oever van
de zee;
110 en wij hoorden de stem van
de Heer, die zei: Al dezen zullen
de knie buigen en iedere tong
zal abelijden aan Hem die voor
eeuwig en altijd op de troon
gezeten is;
111 want zij zullen geoordeeld
worden naar hun werken, en
ieder mens zal, naar zijn eigen

Liegen.
Echtbreuk.
Verdoemenis.
Judas 1:7.
GS Hel.
LV 19:3–20.
LV 87:6.
Efez. 1:10.
1 Kor. 15:24–28.
GS
GS
GS
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d

		f Hebr. 10:14.
107 a Gen. 49:10–12;
Jes. 63:1–3.
		b Openb. 19:15;
LV 88:106; 133:46–53.
108 a LV 137:3.
110 a Filipp. 2:9–11;
Mos. 27:31.
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werken, zijn eigen heerschappij
ontvangen, in de bwoningen die
zijn bereid;
112 en zij zullen dienstknechten
van de Allerhoogste zijn; maar
a
waar God en Christus bwonen,
kunnen zij niet komen, van eeuwigheid tot eeuwigheid.
113 Dit is het einde van het visioen dat wij zagen, dat ons geboden werd op te schrijven terwijl
wij nog in de Geest waren.
114 Maar agroot en wonderlijk zijn
de werken van de Heer, en de bverborgenheden van zijn koninkrijk
die Hij ons toonde, die in heerlijkheid en in kracht en in heerschappij
alle begrip te boven gaan;
115 die Hij ons, terwijl wij nog
vervuld waren van de Geest,
gebood niet op te schrijven, en
a

die het de mens niet ageoorloofd
is uit te spreken;
116 noch is de mens ain staat die
bekend te maken, want zij kunnen
alleen worden gezien en bbegrepen door de macht van de Heilige Geest, die God schenkt aan
degenen die Hem liefhebben en
zich voor Hem reinigen;
117 aan wie Hij dat voorrecht
schenkt om voor zichzelf te zien
en te weten;
118 opdat zij in staat zullen zijn,
door de macht en manifestatie
van de Geest, in het vlees zijn
tegenwoordigheid in de wereld
van heerlijkheid te verdragen.
119 En God en het Lam mogen
heerlijkheid en eer en heerschappij voor eeuwig en altijd toekomen. Amen.

AFDELING 77
Openbaring gegeven aan de profeet Joseph Smith rond maart 1832
te Hiram (Ohio). Joseph Smiths geschiedenis vermeldt: ‘In verband
met de vertaling van de Schriften, ontving ik de volgende uitleg van
de Openbaring van Johannes.’
1–4: dieren hebben een geest en zullen in eeuwig geluk wonen; 5–7:
deze aarde heeft een tijdelijk bestaan
van 7000 jaar; 8–10: verschillende
engelen herstellen het evangelie en
dienen op aarde; 11: de verzegeling
van de 144.000; 12–14: Christus zal
111 a Openb. 20:12–13.
GS Werken.
		b Joh. 14:2;
LV 59:2; 81:6.
112 a LV 29:29.

komen in het begin van de zevende
duizend jaar; 15: twee profeten
zullen voor het Joodse volk worden
verwekt.
Vraag: Wat is de a glazen zee
waar Johannes over spreekt

		b Openb. 21:23–27.
114 a Openb. 15:3;
Mrm. 9:16–18;
Moz. 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.
77 1 a LV 130:6–9.
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in hoofdstuk 4, vers 6, van
Openbaring?
Antwoord: Het is de baarde in
haar geheiligde, onsterfelijke en
c
eeuwige staat.
2 Vraag: Wat moeten wij verstaan onder de vier dieren waarvan gesproken wordt in hetzelfde
vers?
Antwoord: Het zijn a figuurlijke uitdrukkingen die de openbaarder, Johannes, gebruikt ter
beschrijving van de bhemel, het
c
paradijs van God, het d geluk
van de mens, en van de dieren
en van het kruipend gedierte en
van de vogels van de lucht; hetgeen geestelijk is in de gelijkenis
van hetgeen stoffelijk is; en hetgeen stoffelijk is in de gelijkenis
van hetgeen geestelijk is; de egeest
van de mens in de gelijkenis van
zijn lichaam, zoals ook de geest
van het fdier en van ieder ander
schepsel dat God geschapen heeft.
3 Vraag: Zijn de vier dieren
beperkt tot individuele dieren of
stellen zij soorten of orden voor?
Antwoord: Zij zijn beperkt
tot vier individuele dieren, die
Johannes werden getoond, om de
heerlijkheid voor te stellen van de
soorten wezens in hun bestemde
orde of ascheppingssfeer, in het
genot van hun eeuwige bvreugde.
4 Vraag: Wat moeten wij verstaan

onder de ogen en vleugels die de
dieren hadden?
Antwoord: Hun ogen zijn een
voorstelling van licht en akennis,
dat wil zeggen: zij zijn vol kennis; en hun vleugels zijn een voorstelling van de bmacht om zich te
bewegen, te handelen enz.
5 Vraag: Wat moeten wij verstaan onder de vierentwintig
a
ouderlingen over wie Johannes
spreekt?
Antwoord: Wij moeten verstaan
dat deze ouderlingen die Johannes zag, ouderlingen waren die
b
getrouw waren geweest in het
werk van de bediening, en die
dood waren; die tot de c zeven
kerkgemeenten hadden behoord
en op dat moment in het paradijs
van God waren.
6 Vraag: Wat moeten wij verstaan onder het boek dat Johannes zag, dat op de rug met zeven
zegels was averzegeld?
Antwoord: Wij moeten verstaan
dat het de geopenbaarde wil, de
b
verborgenheden en de werken
van God bevat; de verborgen dingen van zijn beheer betreffende
deze caarde gedurende de zevenduizend jaar van haar duur, of
van haar tijdelijke bestaan.
7 Vraag: Wat moeten wij verstaan onder de zeven zegels waarmee het verzegeld was?

1 b LV 88:17–20, 25–26.
		c GS Aarde —
Uiteindelijke staat van
de aarde;
Celestiale heerlijkheid.
2 a GS Symboliek.
		b GS Hemel.
		c GS Paradijs.

		d GS Vreugde.
		e Ether 3:15–16;
Abr. 5:7–8.
GS Geest.
		f Moz. 3:19.
3 a LV 93:30; Moz. 3:9.
		b LV 93:33–34.
4 a GS Kennis.

Macht.
Openb. 4:4, 10.
Openb. 14:4–5.
Openb. 1:4.
Openb. 5:1.
GS Verborgenheden
van God.
		c GS Aarde.
		b
5a
		b
		c
6a
		b

GS
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Antwoord: Wij moeten verstaan
dat het eerste zegel de dingen van
de aeerste duizend jaar bevat, en
het tweede ook die van de tweede
duizend jaar, en zo verder tot en
met het zevende.
8 Vraag: Wat moeten wij verstaan onder de vier engelen over
wie gesproken wordt in hoofdstuk 7, vers 1, van Openbaring?
Antwoord: Wij moeten verstaan
dat het vier van God uitgezonden
engelen zijn, wie macht is gegeven over de vier hoeken van de
aarde, om het leven te behouden
en te vernietigen; dezen zijn het
die het aeeuwigdurend evangelie hebben om het aan elke natie,
geslacht, taal en volk te brengen;
met macht om de hemelen te sluiten, om tot het leven te verzegelen, of om neer te werpen in de
b
gebieden van duisternis.
9 Vraag: Wat moeten wij verstaan onder de engel die opkomt
uit het oosten, Openbaring hoofdstuk 7, vers 2?
Antwoord: Wij moeten verstaan
dat de engel die opkomt uit het
oosten degene is wie het zegel van
de levende God over de twaalf
stammen van aIsraël is gegeven;
daarom roept hij tot de vier engelen die het eeuwigdurend evangelie hebben als volgt: Breng geen
schade toe aan de aarde, noch
aan de zee, noch aan de bomen,
7 a LV 88:108–110.
8 a Openb. 14:6–7.
		b Matt. 8:11–12;
22:1–14;
LV 133:71–73.
9 a Openb. 7:4–8.

voordat wij de knechten van onze
God aan hun bvoorhoofd verzegeld hebben. En indien u het
wilt aanvaarden: Hij is cElias, die
moest komen om de stammen van
Israël bijeen te vergaderen en alle
dingen te dherstellen.
10 Vraag: Wanneer moeten de
dingen waarvan in dit hoofdstuk gesproken wordt, worden
volbracht?
Antwoord: Zij moeten worden
volbracht in de azesde duizend
jaar, ofwel de opening van het
zesde zegel.
11 Vraag: Wat moeten wij verstaan onder de verzegeling van
de ahonderdvierenveertigduizend
uit alle stammen van Israël —
twaalfduizend uit iedere stam?
Antwoord: Wij moeten verstaan
dat zij die zijn verzegeld, bhogepriesters zijn die zijn geordend
tot de heilige orde van God om
het eeuwige evangelie te bedienen; want het zijn zij die uit elke
natie, geslacht, taal en volk geordend zijn door de engelen, aan
wie macht over de natiën van de
aarde is gegeven, om zovelen als
er willen komen, tot de kerk van
de cEerstgeborene te brengen.
12 Vraag: Wat moeten wij verstaan onder het schallen van de
a
bazuinen, waarvan melding
wordt gemaakt in hoofdstuk 8
van Openbaring?

		b Ezech. 9:4.
		c GS Elias.
		d GS Herstelling van
het evangelie.
10 a Openb. 6:12–17.
11 a Openb. 14:3–5.

		b GS Hogepriester.
		c LV 76:51–70.
GS Eerstgeborene.
12 a Openb. 8:2.
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Antwoord: Wij moeten verstaan
dat zoals God de wereld in zes
dagen heeft gemaakt, en zijn werk
op de zevende dag heeft voltooid,
en die heeft bgeheiligd, en ook de
mens uit het cstof van de aarde
heeft geformeerd, zo ook de Here
God in het begin van de zevende
duizend jaar de aarde zal dheiligen, en de redding van de mensheid zal voltooien, en alle dingen
zal eoordelen en alle dingen zal
f
verlossen, behalve hetgeen Hij
niet in zijn macht heeft gesteld,
wanneer Hij alle dingen zal hebben verzegeld tot aan het einde
van alle dingen; en het schallen
van de bazuinen van de zeven
engelen is de voorbereiding en
de voleinding van zijn werk, in
het begin van de zevende duizend
jaar — de bereiding van de weg
vóór de tijd van zijn komst.
13 Vraag: Wanneer moeten de
dingen worden volbracht die
geschreven staan in hoofdstuk 9
van Openbaring?
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Antwoord: Zij moeten worden
volbracht na het openen van het
zevende zegel, vóór de komst van
Christus.
14 Vraag: Wat moeten wij verstaan onder het boekje dat Johannes aopat, zoals in hoofdstuk 10
van Openbaring wordt vermeld?
Antwoord: Wij moeten verstaan
dat het een zending en een verordening voor hem was om de
stammen van Israël te bvergaderen; zie, dit is Elias die, zoals er
geschreven staat, moet komen en
alle dingen cherstellen.
15 Vraag: Wat moet er worden
verstaan onder de twee agetuigen
in hoofdstuk 11 van Openbaring?
Antwoord: Het zijn twee profeten die voor de bJoodse natie
zullen worden verwekt in de
c
laatste dagen, ten tijde van de
d
herstelling, om tot de Joden te
profeteren, nadat deze vergaderd
zijn en de stad Jeruzalem hebben
gebouwd in het eland van hun
vaderen.

AFDELING 78
Openbaring gegeven bij monde van de profeet Joseph Smith op
1 maart 1832 te Kirtland (Ohio). Op die dag waren de profeet en
andere leiders tezamen gekomen om kerkzaken te bespreken. In deze
openbaring kregen de profeet, Sidney Rigdon en Newel K. Whitney de aanwijzing om naar Missouri te reizen en de handels- en
12 b Gen. 2:1–3;
Ex. 20:11; 31:12–17;
Mos. 13:16–19;
Moz. 3:1–3;
Abr. 5:1–3.
		c Gen. 2:7.
		d LV 88:17–20.
		e GS Jezus Christus —

Rechter.
GS Verlossen,
verlossing, verlost.
14 a Ezech. 2:9–10; 3:1–4;
Openb. 10:10.
		b GS Israël — De
vergadering van
Israël.
		f

		c Matt. 17:11.
15 a Openb. 11:1–14.
		b GS Joden.
		c GS Laatste dagen.
		d GS Herstelling van het
evangelie.
		e Amos 9:14–15.
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uitgeversondernemingen van de kerk in goede banen te leiden door een
‘firma’ op te richten die toezicht zou houden op deze inspanningen en
die inkomsten voor de vestiging van Zion en ten bate van de armen
zou genereren. Deze firma, bekend als de Verenigde Firma, werd in
april 1832 opgericht en in 1834 opgeheven (zie afdeling 82). Enige
tijd na haar opheffing werd de term ‘handels-en uitgeversondernemingen’ in de openbaring op aanwijzing van Joseph Smith gewijzigd
in ‘de aangelegenheden van het voorraadhuis voor de armen’, en het
woord ‘firma’ werd door het woord ‘orde’ vervangen.
1–4: de heiligen moeten een voorraadhuis organiseren en vestigen; 5–12:
een verstandig gebruik van hun bezit
zal tot redding voeren; 13–14: de kerk
moet onafhankelijk zijn van aardse
machten; 15–16: Michaël (Adam)
werkt onder leiding van de Heilige
Gods (Christus); 17–22: gezegend
zijn de getrouwen, want zij zullen
alle dingen beërven.
De Heer sprak tot Joseph Smith
jr. en zei: Luister naar Mij, zegt
de Heer, uw God, u die bent geordend tot het ahoge priesterschap
van mijn kerk, die bijeengekomen
bent;
2 en luister naar de araad van
Hem die u heeft bgeordend van
omhoog, die de woorden van
wijsheid in uw oren zal spreken,
opdat er redding voor u zal zijn
in hetgeen u Mij hebt voorgelegd,
zegt de Here God.
3 Want voorwaar, Ik zeg u: De
tijd is gekomen en is nu nabij;
en zie, ja, zie, het is noodzakelijk dat er een aorganisatie onder
78 1 a

Melchizedeks
priesterschap.
2 a GS Raad.
		b GS Ordenen,
ordening.
3 a LV 82:11–12, 15–21.
GS

mijn volk komt voor de regeling
en vestiging van de aangelegenheden van het b voorraadhuis
voor de carmen onder mijn volk,
zowel in deze plaats als in het
land dZion —
4 als een blijvende en eeuwigdurende vestiging en orde voor mijn
kerk, ter bevordering van de zaak
waarvoor u zich hebt ingezet, tot
redding van de mens en ter ere
van uw Vader die in de hemel is;
5 opdat u agelijk zult zijn in de
verbintenis van hemelse dingen,
ja, en ook van aardse dingen, ter
verkrijging van hemelse dingen.
6 Want indien u niet gelijk bent
in aardse dingen, kunt u niet
gelijk zijn in het verkrijgen van
hemelse dingen;
7 want als u wilt dat Ik u een
plaats geef in de acelestiale wereld,
moet u zich bvoorbereiden door
de dingen te cdoen die Ik u heb
geboden en van u heb vereist.
8 En nu, voorwaar, aldus zegt de
Heer: Het is noodzakelijk dat alle
dingen worden gedaan tot mijn

		b LV 72:9–10; 83:5–6.
		c LV 42:30–31.
GS Welzijn,
welzijnszorg.
		d LV 57:1–2.
5 a LV 49:20.

Toewijden, wet van
toewijding.
7 a GS Celestiale
heerlijkheid.
		b LV 29:8; 132:3.
		c LV 82:10.
GS

Leer en Verbonden 78:9–19

eer, door u die in deze orde bent
verenigd;
9 of, met andere woorden, laten
mijn dienstknecht Newel K. Whitney en mijn dienstknecht Joseph
Smith jr. en mijn dienstknecht Sidney Rigdon in raadsvergadering
bijeenkomen met de heiligen die
in Zion zijn;
10 anders tracht aSatan hun hart
van de waarheid af te wenden,
zodat zij worden verblind en de
dingen die voor hen zijn bereid,
niet begrijpen.
11 Daarom, een gebod geef Ik
u om u voor te bereiden en te
organiseren door een verbintenis, ofwel een eeuwigdurend
a
verbond dat niet kan worden
verbroken.
12 En wie het verbreekt, zal zijn
functie en plaats in de kerk verliezen, en zal worden overgeleverd
aan de aslagen van Satan tot de
dag van verlossing.
13 Zie, dit is de voorbereiding
waarmee Ik u voorbereid, en de
grondslag en het voorbeeld dat
Ik u geef, waardoor u de geboden kunt volbrengen die u worden gegeven;
14 opdat door mijn voorzienigheid de kerk, ondanks de
a
beproeving die over u zal komen,
onafhankelijk zal staan, boven
a

8 a Moz. 1:39.
		b LV 92:1.
10 a GS Duivel.
11 a GS Verbond.
12 a 1 Kor. 5:5;
LV 82:21; 104:8–10.
14 a LV 58:2–4.
15 a GS Kroon;
Verhoging.

b
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alle andere schepselen onder de
celestiale wereld;
15 opdat u de akroon zult bereiken die voor u is bereid, en tot
b
heerser zult worden gemaakt
over vele koninkrijken, zegt de
Here God, de Heilige van Zion,
die de grondslagen heeft gelegd
van cAdam-ondi-Ahman;
16 die a Michaël tot uw vorst
heeft aangewezen en zijn voeten
heeft gevestigd, en hem tot hoge
staat heeft verheven en hem de
sleutels van het heil heeft gegeven
onder de raad en leiding van de
Heilige Gods, die zonder begin
van dagen of levenseinde is.
17 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg
u: U bent kinderen, en u hebt nog
niet begrepen welke grote zegeningen de Vader in zijn handen
houdt en voor u heeft bereid;
18 en u kunt nu niet alle dingen
a
verdragen; niettemin, wees welgemoed, want Ik zal u bvoortleiden. Van u is het koninkrijk en
van u zijn de zegeningen daarvan, en van u zijn de rijkdommen
van de ceeuwigheid.
19 En wie alle dingen met adankbaarheid ontvangt, zal worden
verheerlijkt; en de dingen van
deze aarde zullen hem worden
toegevoegd, zelfs bhonderdvoudig, ja, meer.

		b Openb. 5:10;
LV 76:56–60;
132:19.
		c GS Adam-ondiAhman.
16 a LV 27:11; 107:54–55.
GS Adam.
18 a Joh. 16:12;
3 Ne. 17:2–3;

LV 50:40.
		b LV 112:10.
		c GS Eeuwig leven.
19 a Mos. 2:20–21.
GS Dank, dankbaar,
dankbaarheid,
dankzegging.
		b Matt. 19:29.
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20 Daarom, doe de dingen die Ik
u heb geboden, zegt uw Verlosser, ja, de Zoon aAhman, die alle
dingen voorbereidt voordat Hij u
b
opneemt;
21 want u bent de akerk van de

Eerstgeborene, en Hij zal u in een
wolk bopnemen en eenieder zijn
deel toewijzen.
22 En wie een getrouwe en
a
wijze brentmeester is, zal calle
dingen beërven. Amen.

AFDELING 79
Openbaring gegeven bij monde van de profeet Joseph Smith op
12 maart 1832 te Hiram (Ohio).
1–4: Jared Carter geroepen om het
evangelie te prediken door de Trooster.
Voorwaar, Ik zeg u dat het mijn
wil is dat mijn dienstknecht Jared
Carter wederom naar de oostelijke gebieden gaat, van plaats tot
plaats, en van stad tot stad, in de
kracht van de aordening waarmee
hij is geordend, en blijde tijdingen
van grote vreugde verkondigt, ja,
het eeuwigdurend evangelie.

2 En Ik zal de aTrooster op hem
doen komen, die hem de waarheid zal leren en de weg waarlangs hij moet gaan;
3 en voor zover hij getrouw
is, zal Ik hem dan met schoven
bekronen.
4 Daarom, laat uw hart verheugd
zijn, mijn dienstknecht Jared Carter, en avrees niet, zegt uw Heer,
ja, Jezus Christus. Amen.

AFDELING 80
Openbaring gegeven bij monde van de profeet Joseph Smith aan Stephen Burnett op 7 maart 1832 te Hiram (Ohio).
1–5: Stephen Burnett en Eden Smith
geroepen om te prediken waar het
hun belieft.
Voorwaar, aldus zegt de Heer
tot u, mijn dienstknecht Stephen
Burnett: Ga heen, ga heen in de
wereld, en apredik het evangelie
20 a
		b
21 a
		b
22 a

LV 95:17.
1 Thess. 4:17.
LV 76:53–54.
LV 88:96–98.
LV 72:3–4.

tot ieder schepsel dat binnen het
bereik van uw stem komt.
2 En omdat u een metgezel verlangt, zal Ik u mijn dienstknecht
Eden Smith geven.
3 Welnu, ga heen en predik mijn
evangelie, hetzij naar het noorden of het zuiden, of het oosten

Rentmeester,
rentmeesterschap.
		c LV 84:38.
79 1 a LV 52:38.
GS Ordenen,
		b

GS

ordening.
2 a Joh. 14:26.
GS Trooster.
4 a LV 68:5–6.
80 1 a Mark. 16:15.

Leer en Verbonden 80:4–81:4

of het westen, het doet er niet
toe, want u kunt niet verkeerd
gaan.
4 Daarom, verkondig de dingen die u hebt gehoord en stellig
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gelooft, en waarvan u weet dat
ze waar zijn.
5 Zie, dat is de wil van Hem die
u heeft ageroepen, uw Verlosser,
ja, Jezus Christus. Amen.
a

AFDELING 81
Openbaring gegeven bij monde van de profeet Joseph Smith op 15 maart
1832 te Hiram (Ohio). Frederick G. Williams wordt geroepen als hogepriester en raadgever in het Presidium van de Hoge Priesterschap.
De geschiedkundige verslagen tonen aan dat toen deze openbaring in
maart 1832 werd ontvangen, Jesse Gause daarin werd geroepen tot
de functie van raadgever van Joseph Smith in het presidium. Toen hij
echter niet standhield op een wijze die strookte met deze aanstelling,
werd de roeping daarna overgedragen aan Frederick G. Williams. De
openbaring (gedateerd maart 1832) moet worden beschouwd als een
stap in de richting van de formele organisatie van het Eerste Presidium, waarin met name de functie van raadgever in dat college wordt
vereist en waarin de waardigheid van de aanstelling wordt uiteengezet. Broeder Gause was enige tijd in functie, maar werd in december
1832 van de kerk geëxcommuniceerd. Broeder Williams werd tot de
genoemde functie geordend op 18 maart 1833.
1–2: de sleutels van het koninkrijk
berusten altijd bij het Eerste Presidium; 3–7: als Frederick G. Williams
getrouw is in zijn bediening, zal hij
het eeuwige leven hebben.
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg tot
u, mijn dienstknecht Frederick G.
Williams: Hoor naar de stem van
Hem die spreekt, naar het woord
van de Heer, uw God, en zet u in
voor de roeping waarmee u bent
geroepen, ja, om ahogepriester te
zijn in mijn kerk, en raadgever van
mijn dienstknecht Joseph Smith jr.;
2 aan wie ik de asleutels van het
4a
5a

Getuigenis.
Roepen, roeping,
door God geroepen.
GS
GS

81 1 a
2a

koninkrijk heb gegeven, die altijd
het bPresidium van de Hoge Priesterschap toebehoren.
3 Daarom, voorwaar, erken Ik
hem en zal hem zegenen, en ook
u, voor zover u in raadgeving
getrouw bent, in de functie die Ik
u heb toegewezen, te allen tijde in
gebed, overluid en in uw hart, in
het openbaar en in afzondering,
alsmede in uw bediening bij de
verkondiging van het evangelie
in het land van de levenden, en
onder uw broeders.
4 En door die dingen te doen
zult u het grootste goed doen

Hogepriester.
Sleutels van het
priesterschap.
GS
GS

		b LV 107:8–9, 22.
GS Eerste Presidium.
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aan uw medemensen, en zult u
de aheerlijkheid bevorderen van
Hem die uw Heer is.
5 Welnu, wees getrouw; handel in het ambt waartoe Ik u heb
aangewezen; kom de zwakken te
a
hulp, verhef de handen die slap
neerhangen en bsterk de cknikkende knieën.

6 En indien u getrouw bent tot
het einde, zult u een kroon van
a
onsterfelijkheid hebben en het
b
eeuwige leven in de cwoningen
die Ik heb bereid in het huis van
mijn Vader.
7 Zie, ja, zie, dit zijn de woorden
van de Alfa en de Omega, ja, Jezus
Christus. Amen.

AFDELING 82
Openbaring gegeven aan de profeet Joseph Smith op 26 april 1832 te Independence in Jackson County (Missouri). De gelegenheid was een raadsvergadering van hogepriesters en ouderlingen van de kerk. In de raadsvergadering
werd Joseph Smith als president van de hoge priesterschap gesteund, de functie waartoe hij op 25 januari 1832 te Amherst (Ohio) tijdens een conferentie
voor hogepriesters, ouderlingen en leden was geordend (zie het opschrift
van afdeling 75). In deze openbaring worden de aanwijzingen herhaald
die in een eerdere openbaring waren gegegeven (afdeling 78) om een firma
op te richten — bekend onder de naam Verenigde Firma (op aanwijzing
van Joseph Smith werd de term ‘firma’ later in ‘orde’gewijzigd) — om de
handels-en uitgeversondernemingen van de kerk te besturen.
1–4: waar veel is gegeven, wordt veel
geëist; 5–7: duisternis heerst in de
wereld; 8–13: de Heer is gebonden
wanneer wij doen wat Hij zegt; 14–
18: Zion moet toenemen in schoonheid
en heiligheid; 19–24: ieder mens moet
het welzijn van zijn naaste nastreven.
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u,
mijn dienstknechten, dat in zover
u elkaar uw overtredingen hebt
a
vergeven, Ik, de Heer, u evenzo
vergeef.
4a
5a
		b
		c
6a

Moz. 1:39.
Mos. 4:15–16.
LV 108:7.
Jes. 35:3.
GS Onsterfelijk,
onsterfelijkheid.
		b GS Eeuwig leven;
Verhoging.

2 Niettemin, er zijn er onder u
die zwaar gezondigd hebben; ja,
u a allen hebt gezondigd; maar
voorwaar, Ik zeg u: Wees voortaan op uw hoede en laat de zonde
na, opdat er geen zware oordelen
op uw hoofd neerkomen.
3 Want van hem aan wie aveel
is gegeven, wordt veel bgeëist;
en wie czondigt tegen het grotere
d
licht, zal de grotere veroordeling
ontvangen.
4 U roept mijn naam aan voor

		c Joh. 14:2–3;
LV 59:2; 106:8.
82 1 a Matt. 6:14–15;
LV 64:9–11.
2 a Rom. 3:23.
3 a Luk. 12:48; Jak. 4:17.
GS Verantwoordelijk,
verantwoordelijkheid,

			 verantwoorden,
verantwoording.
		b GS Rentmeester,
rentmeesterschap.
		c GS Afval; Zonde.
		d Joh. 15:22–24.
GS Licht, licht van
Christus.

Leer en Verbonden 82:5–16

openbaringen en Ik geef ze u;
en voor zover u de woorden die
Ik u geef niet bewaart, wordt u
overtreders; en bgerechtigheid en
oordeel vormen de straf die verbonden is aan mijn wet.
5 Daarom, wat Ik tot de één zeg,
zeg Ik tot allen: aWaak, want de
b
tegenstander verbreidt zijn heerschappij en de cduisternis heerst;
6 en de toorn van God ontsteekt
tegen de bewoners van de aarde;
en niemand doet goed, want allen
zijn van de aweg afgeweken.
7 En nu, voorwaar, Ik zeg u: Ik,
de Heer, zal u geen enkele azonde
toerekenen; ga heen en zondig
niet meer; maar tot de ziel die
zondigt, zullen de bvroegere zonden terugkeren, zegt de Heer, uw
God.
8 En voorts zeg Ik u: Ik geef u
een anieuw gebod, opdat u mijn
wil aangaande u zult begrijpen;
9 of, met andere woorden: Ik
geef u aanwijzingen hoe u voor
mijn aangezicht mag ahandelen,
opdat het tot uw behoudenis zal
strekken.
10 Ik, de Heer, ben agebonden
wanneer u doet wat Ik zeg; maar
wanneer u niet doet wat Ik zeg,
hebt u geen belofte.
11 Welnu, voorwaar, Ik zeg u
dat het noodzakelijk is voor mijn
dienstknechten Edward Partridge
a

4a
		b
5a
		b
		c

Openbaring.
Gerechtigheid.
Waken, wachters.
Duivel.
Duisternis,
geestelijke.
6 a Rom. 3:12;
LV 1:16.
7 a GS Zonde.
GS
GS
GS
GS
GS

		b
8a
9a
10 a
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en Newel K. Whitney en A. Sidney Gilbert en Sidney Rigdon, en
mijn dienstknecht Joseph Smith,
en John Whitmer en Oliver Cowdery en W.W. Phelps en Martin
Harris om averbonden te zijn door
een verbintenis en een verbond
die niet door overtreding kunnen worden verbroken zonder
dat er onmiddellijk een oordeel
op volgt, in uw verschillende
rentmeesterschappen —
12 om de aangelegenheden van
de armen te regelen en alle dingen die verband houden met het
beheer, zowel in het land Zion als
in het land Kirtland;
13 want Ik heb het land Kirtland
in de door Mij bestemde tijd toegewijd voor het welzijn van de
heiligen van de Allerhoogste, en
als aring van Zion.
14 Want Zion moet in schoonheid en in heiligheid toenemen;
haar grenzen moeten worden uitgebreid; haar ringen moeten worden versterkt; ja, voorwaar, Ik zeg
u: aZion moet zich verheffen en
zich met haar b pronkgewaden
bekleden.
15 Daarom geef Ik u dit gebod,
dat u zich met dit verbond moet
verbinden, en het moet gebeuren
volgens de wetten van de Heer.
16 Zie, dit is eveneens wijsheid
in mijn bestel voor uw welzijn.

LV 1:32–33; 58:43.
Joh. 13:34.
LV 43:8.
Joz. 23:14;
1 Kon. 8:23;
LV 1:38; 130:20–21.
GS Gehoorzaam,
gehoorzaamheid,
gehoorzamen;

11 a
13 a
14 a
		b

Zegen, zegenen,
zegening.
LV 78:3–7, 11–15.
Jes. 33:20; 54:2.
GS Ring.
GS Zion.
Jes. 52:1;
LV 113:7–8.
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17 En u moet agelijk zijn, of met
andere woorden: u moet gelijke
aanspraak hebben op de eigendommen, ten behoeve van het
beheer van de aangelegenheden
van uw rentmeesterschap, iedere
man naar zijn behoeften en zijn
noden, voor zover zijn behoeften
rechtvaardig zijn —
18 en dit alles voor het welzijn van de kerk van de levende
God, opdat eenieder zijn atalent
zal kunnen ontwikkelen, opdat
eenieder andere talenten zal verwerven, ja, zelfs honderdvoudig,
om in het bvoorraadhuis van de
Heer te worden gebracht, om het
gemeenschappelijk bezit te worden van de gehele kerk —
19 waarbij eenieder het welzijn
van zijn naaste nastreeft en alle
dingen doet met het aoog alleen
gericht op de eer van God.

20 Deze aorde heb Ik bestemd als
een eeuwigdurende orde voor u
en voor uw opvolgers, voor zover
u niet zondigt.
21 En met de ziel die tegen dit
verbond zondigt en zijn hart ertegen verstokt, zal worden gehandeld overeenkomstig de wetten
van mijn kerk, en hij zal worden
overgeleverd aan de aslagen van
Satan tot de dag van verlossing.
22 En nu, voorwaar, Ik zeg u, en dit
is wijsheid: Maak vrienden onder de
mammon van ongerechtigheid, en
zij zullen u niet vernietigen.
23 Laat het oordeel alleen aan
Mij over, want het komt Mij toe,
en Ik zal avergelden. Vrede zij met
u; mijn zegeningen blijven bij u.
24 Want zelfs heden is het
a
koninkrijk van u, en zal dat voor
eeuwig zijn, indien u niet van uw
standvastigheid afvalt. Ja, amen.

AFDELING 83
Openbaring gegeven bij monde van de profeet Joseph Smith op 30 april
1832 te Independence (Missouri). Deze openbaring werd ontvangen
terwijl de profeet in raadsvergadering met zijn broeders bijeen was.
1–4: vrouwen en kinderen hebben
aanspraak op hun onderhoud bij hun
echtgenoot en vader; 5–6: weduwen
en wezen hebben aanspraak op hun
onderhoud bij de kerk.
17 a LV 51:3.
GS Toewijden, wet
van toewijding.
18 a Matt. 25:14–30;
LV 60:13.
GS Gave;
Gaven van de Geest.
		b LV 42:30–34, 55;

19 a
20 a
21 a
23 a

Voorwaar, aldus zegt de Heer
ter aanvulling van de wetten van
de kerk aangaande vrouwen en
kinderen, zij die tot de kerk behoren, die hun echtgenoot of vader
hebben averloren:

119:1–3.
GS Voorraadhuis.
LV 88:67.
GS Oog, ogen.
GS Verenigde orde.
LV 104:8–10.
Rom. 12:19;
Mrm. 3:15.

24 a Luk. 12:32;
LV 64:3–5.
GS Koninkrijk van
God of koninkrijk
van de hemel.
83 1 a Jak. 1:27.
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2 Vrouwen hebben aanspraak
op hun onderhoud bij hun echtgenoot, totdat hun echtgenoot
wordt weggenomen; en zolang
zij geen overtreedster bevonden
worden, zullen zij deel uitmaken
van de kerkgemeenschap.
3 En indien zij niet getrouw zijn,
zullen zij geen deel uitmaken van
de kerkgemeenschap; nochtans
mogen zij op hun erfgrond blijven
volgens de wetten van het land.
4 Alle akinderen hebben aanspraak op hun onderhoud bij

hun ouders totdat zij meerderjarig zijn.
5 En daarna hebben zij aanspraak bij de kerk, of met andere
woorden bij het avoorraadhuis
van de Heer, indien hun ouders
onvoldoende middelen hebben
om hun een erfdeel te geven.
6 En het voorraadhuis zal in
stand worden gehouden door de
heilige gaven van de kerk; en er
moet voor de aweduwen en de
wezen worden gezorgd, alsmede
voor de barmen. Amen.

a

AFDELING 84
Openbaring gegeven bij monde van de profeet Joseph Smith op 22 en
23 september 1832 te Kirtland (Ohio). In de loop van de maand september begonnen er ouderlingen van hun zending in de oostelijke
staten terug te keren en verslag uit te brengen van hun arbeid. De
volgende boodschap werd ontvangen toen zij in deze vreugdevolle
tijd bijeenwaren. De profeet noemde het een openbaring over het
priesterschap.
1–5: het nieuwe Jeruzalem en de
tempel zullen in Missouri worden gebouwd; 6–17: de lijn van het
priesterschap wordt gegeven van
Mozes terug tot Adam; 18–25: het
grotere priesterschap omvat de sleutel van kennis aangaande God; 26–
32: het lagere priesterschap omvat
de sleutel van de bediening van
engelen en van het voorbereidende
evangelie; 33–44: de mensen verkrijgen het eeuwige leven door de
eed en het verbond van het priesterschap; 45–53: de Geest van Christus
2 a 1 Tim. 5:8.
4 a Mos. 4:14.
5 a LV 78:3.

verlicht de mensen, en de wereld ligt
in zonde; 54–61: de heiligen moeten
getuigen van de dingen die zij hebben ontvangen; 62–76: zij moeten
het evangelie prediken, en tekenen
zullen volgen; 77–91: de ouderlingen moeten uitgaan zonder beurs
of reiszak, en de Heer zal in hun
noden voorzien; 92–97: plagen en
vervloekingen wachten hun die het
evangelie verwerpen; 98–102: het
nieuwe lied van de verlossing van
Zion; 103–110: laat eenieder handelen in zijn eigen ambt en arbeiden

GS Voorraadhuis.
6 a GS Weduwe.
		b Mos. 4:16–26;

Hel. 4:11–13;
LV 42:30–39.
GS Arm, armen.
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in zijn eigen roeping; 111–120: de
dienstknechten van de Heer moeten
de gruwel van de verwoesting in de
laatste dagen verkondigen.
Een openbaring van Jezus Christus aan zijn dienstknecht Joseph
Smith jr. en aan zes ouderlingen,
toen zij hun hart verenigden en
hun stem a verhieven naar den
hoge.
2 Ja, het woord van de Heer aangaande zijn kerk, die in de laatste
dagen is gesticht voor de aherstelling van zijn volk, zoals Hij heeft
gesproken bij monde van zijn
b
profeten, en voor de vergadering
van zijn cheiligen om te staan op
de dberg Zion, hetgeen de stad
e
Nieuw-Jeruzalem zal zijn.
3 Welke stad zal worden
gebouwd, te beginnen bij het
a
tempelperceel, dat door de vinger van de Heer is aangewezen in
het westelijk grensgebied van de
staat Missouri, en is gewijd door
de hand van Joseph Smith jr., en
anderen in wie de Heer welbehagen had.
4 Voorwaar, dit is het woord
van de Heer: dat de stad aNieuw-
Jeruzalem zal worden gebouwd
door het vergaderen van de heiligen, te beginnen op deze plek,
ja, de plek van de btempel, welke
84 1 a

Gebed.
Israël — De
vergadering van
Israël.
		b Hand. 3:19–21.
		c GS Heilige.
		d Jes. 2:2–5;
Hebr. 12:22;
Openb. 14:1;
LV 76:66; 84:32;
2a

GS
GS

tempel in dit geslacht zal worden
opgericht.
5 Want voorwaar, dit geslacht
zal niet geheel voorbijgaan voordat er een huis zal zijn gebouwd
voor de Heer, en er zal een wolk
op rusten, welke wolk, ja, de
a
heerlijkheid van de Heer zal zijn,
die het huis vervullen zal.
6 En de zonen van Mozes, volgens het heilig priesterschap dat
hij ontving onder de ahand van
zijn schoonvader bJethro;
7 en Jethro ontving het onder de
hand van Kaleb;
8 en Kaleb ontving het onder de
hand van Elihu;
9 en Elihu onder de hand van
Jeremi;
10 en Jeremi onder de hand van
Gad;
11 en Gad onder de hand van
Esajas;
12 en Esajas ontving het onder
de hand van God.
13 Esajas leefde eveneens in de
dagen van Abraham, en is door
hem gezegend —
14 welke aAbraham het priesterschap van bMelchizedek ontving,
die het ontving door de lijn van
zijn vaderen, terug tot cNoach;
15 en van Noach terug tot
a
Henoch, door de lijn van hun
vaderen;

			 133:18, 56.
		e Ether 13:2–11;
LV 42:8–9; 45:66–67;
Art. 1:10.
GS Nieuw-Jeruzalem.
3 a LV 57:3.
4 a GS Nieuw-Jeruzalem.
		b GS Tempel, huis des
Heren.
5 a LV 45:67; 64:41–43;

97:15–20; 109:12, 37.
GS Handoplegging.
GS Jethro.
GS Abraham.
GS Melchizedek.
GS Noach, aartsvader
uit de Bijbel.
15 a GS Henoch.

6a
		b
14 a
		b
		c
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16 en van Henoch terug tot
Abel, die werd gedood door de
b
samenzwering van zijn broer,
en die het priesterschap contving
naar de geboden van God, door
de hand van zijn vader, dAdam,
die de eerste mens was —
17 welk a priesterschap in de
kerk van God in alle geslachten
voortbestaat, en zonder begin van
dagen of einde van jaren is.
18 En de Heer bevestigde ook
een apriesterschap op bAäron en
zijn nakomelingen, door al hun
geslachten heen, welk priesterschap ook voortbestaat en voor
eeuwig blijft c bestaan met het
priesterschap dat volgens de heiligste orde van God is.
19 En dit grotere priesterschap
bedient het evangelie en omvat de
sleutel van de averborgenheden
van het koninkrijk, ja, de sleutel
van bkennis van God.
20 Daarom, in de averordeningen daarvan is de macht der goddelijkheid kenbaar.
21 En zonder de verordeningen
daarvan, en het agezag van het
priesterschap, is de macht der
a

16 a GS Abel.
		b Moz. 5:29–32.
		c LV 107:40–57.
		d GS Adam.
17 a Alma 13:1–19;
Abr. 2:9, 11.
GS Melchizedeks
priesterschap.
18 a GS Aäronisch
priesterschap.
		b GS Aäron, broer van
Mozes.
		c LV 13.
19 a LV 63:23; 107:18–19.
GS Verborgenheden
van God.
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goddelijkheid niet kenbaar voor
de mens in het vlees;
22 want zonder dit kan a niemand het aangezicht zien van
God, ja, de Vader, en leven.
23 Welnu, dit leerde aMozes duidelijk aan de kinderen van Israël
in de wildernis, en trachtte ijverig
zijn volk te bheiligen, opdat zij het
aangezicht van God zouden kunnen caanschouwen;
24 maar zij averstokten hun hart
en konden zijn tegenwoordigheid
niet verdragen; daarom zwoer
de Heer in zijn bverbolgenheid,
want zijn toorn was tegen hen
ontbrand, dat zij in de wildernis
niet zouden cingaan tot zijn rust,
welke rust de volheid van zijn
heerlijkheid is.
25 Daarom nam Hij aMozes uit
hun midden, en ook het heilig
b
priesterschap;
26 en het lagere apriesterschap
bleef, welk priesterschap de bsleutel van de cbediening van engelen
en van het voorbereidende evangelie omvat;
27 welk evangelie het evangelie is van abekering en van bdoop

		b Abr. 1:2.
20 a GS Verordeningen.
21 a GS Gezag;
Priesterschap.
22 a LV 67:11.
23 a Ex. 19:5–11; 33:11.
		b GS Heiliging.
		c Ex. 24:9–11;
LV 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

25 a
		b
26 a
		b
		c
27 a
		b

Ex. 34:1–2
(Aanhangsel);
Num. 14:23;
Hebr. 4:1–11.
Deut. 34:1–5.
GS Melchizedeks
priesterschap.
GS Aäronisch
priesterschap.
LV 13.
LV 107:20.
GS Bekeren (zich),
bekering.
GS Doop, dopen.
BJS
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en cvergeving van zonden, en de
d
wet van de evleselijke geboden,
die de Heer in zijn verbolgenheid
liet voortbestaan in het huis van
Aäron onder de kinderen van
Israël tot aan fJohannes, die God
had doen opstaan, die gvervuld
was met de Heilige Geest van zijn
moeders schoot af.
28 Want hij werd gedoopt toen
hij nog in zijn jeugd was, en werd
door de engel van God op het tijdstip dat hij acht dagen oud was
tot die macht geordend om het
koninkrijk van de Joden omver
te werpen en het pad van de Heer
a
recht te maken voor het aangezicht van zijn volk, om hen voor
te bereiden op de komst van de
Heer, in wiens hand balle macht
gegeven is.
29 En voorts, de ambten van
ouderling en bisschop zijn noodzakelijke a toevoegingen behorende tot het hoge priesterschap.
30 En voorts, de ambten van
leraar en diaken zijn noodzakelijke toevoegingen behorende tot
het lagere priesterschap, welk
priesterschap op Aäron en zijn
zonen werd bevestigd.
31 Welnu, zoals Ik heb gezegd
aangaande de zonen van
27 c
		d
		e
		f
		g
28 a
		b

Vergeving van
zonden.
GS Wet van Mozes.
Hebr. 7:11–16.
GS Johannes de Doper.
Luk. 1:15.
Jes. 40:3;
Matt. 3:1–3;
Joh. 1:23.
Matt. 28:18;
Joh. 17:2;
1 Petr. 3:22;
LV 93:16–17.
GS

29 a
31 a
		b
32 a
		b
		c
33 a
		b
		c

Mozes — want de zonen van
Mozes en ook de zonen van Aäron
zullen een aannemelijke aoffergave en offerande brengen in het
huis des Heren, welk huis voor
de Heer zal worden gebouwd in
dit geslacht, op de gewijde bplek,
zoals Ik heb aangewezen —
32 en de zonen van Mozes en
van Aäron, wier zonen u bent,
zullen op de aberg Zion in het huis
des Heren met de bheerlijkheid
van de Heer worden vervuld; en
ook velen die Ik heb geroepen en
uitgezonden om mijn ckerk op te
bouwen.
33 Want wie ook agetrouw zijn
zodat zij deze twee b priesterschappen, waarvan Ik heb gesproken, verkrijgen en hun roeping
grootmaken, worden door de
Geest cgeheiligd ter vernieuwing
van hun lichaam.
34 Zij worden de zonen van
Mozes en van Aäron en het anageslacht van bAbraham, en de kerk
en het koninkrijk, en de cuitverkorenen van God.
35 En ook: Allen die dit priesterschap ontvangen, ontvangen Mij,
zegt de Heer;
36 want wie mijn dienstknechten ontvangt, aontvangt Mij;

LV 107:5.
LV 128:24.
LV 57:3.
Hebr. 12:22;
LV 76:66; 84:2;
133:56.
GS Heerlijkheid.
GS Kerk van Jezus
Christus.
GS Waardig,
waardigheid.
GS Priesterschap.
GS Heiliging.

34 a Gal. 3:29;
Abr. 2:9–11.
GS Abraham — Het
nageslacht van
Abraham.
		b LV 132:30–32.
GS Abraham,
verbond van.
		c GS Uitverkorenen.
36 a Matt. 10:40–42;
Luk. 10:16;
LV 112:20.

Leer en Verbonden 84:37–52

37 en wie Mij ontvangt, ontvangt mijn Vader;
38 en wie mijn Vader ontvangt,
ontvangt mijn Vaders koninkrijk;
daarom zal aalles wat mijn Vader
heeft, hem gegeven worden.
39 En dat is volgens de aeed en
het verbond die tot het priesterschap behoren.
40 Daarom ontvangen allen die
het priesterschap ontvangen,
deze eed en dit verbond van mijn
Vader, die Hij niet kan verbreken,
noch kunnen die weggenomen
worden.
41 Maar wie dat verbond averbreekt nadat hij het heeft ontvangen, en zich er geheel van afkeert,
zal in deze wereld bnoch in de toekomende wereld vergeving van
zonden verkrijgen.
42 En wee allen die niet tot dit
priesterschap komen dat u hebt
ontvangen, en dat Ik nu door mijn
eigen stem uit de hemelen bevestig op u die op deze dag aanwezig
bent; en Ik heb zelfs de hemelse
heerscharen en mijn a engelen
opdracht gegeven aangaande u.
43 En nu geef Ik u een gebod om
over uzelf te waken, om de woorden van eeuwig leven anauwkeurig na te komen.
a

37 a Joh. 13:20.
38 a Luk. 12:43–44;
Rom. 8:32;
Openb. 21:7;
3 Ne. 28:10;
LV 132:18–20.
GS Verhoging.
39 a GS Eed en verbond
van het priesterschap.
41 a GS Afval.
		b LV 76:34–38; 132:27.
42 a LV 84:88.
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44 Want u zult leven naar ieder
woord dat uit de mond van God
uitgaat.
45 Want het awoord van de Heer
is waarheid, en al wat bwaarheid is,
is licht, en al wat licht is, is Geest,
ja, de Geest van Jezus Christus.
46 En de Geest geeft alicht aan
b
ieder mens die in de wereld
komt; en de Geest verlicht ieder
mens in de wereld die luistert
naar de stem van de Geest.
47 En eenieder die luistert naar
de stem van de Geest, komt tot
God, ja, de Vader.
48 En de Vader aleert hem aangaande het bverbond dat Hij heeft
hersteld en op u bevestigd, dat
omwille van u op u is bevestigd,
en niet omwille van u alleen, maar
omwille van de gehele wereld.
49 En de gehele awereld ligt in
de zonde en zucht onder de bduisternis en onder de slavernij van
de zonde.
50 En hierdoor kunt u weten dat
zij in de aslavernij van de bzonde
verkeren: omdat zij niet tot Mij
komen.
51 Want wie niet tot Mij komt,
verkeert in de slavernij van de
zonde.
52 En wie mijn stem niet

43 a 1 Ne. 15:23–25;
LV 1:14.
44 a Deut. 8:3;
Matt. 4:4;
LV 98:11.
45 a Ps. 33:4.
GS Woord van God.
		b GS Waarheid.
46 a GS Geweten;
Licht, licht van
Christus.
		b Joh. 1:9;

a

48 a
		b

49 a
		b
50 a
		b

LV 93:2.
GS Inspiratie,
inspireren.
GS Nieuw en
eeuwigdurend
verbond;
Verbond.
1 Joh. 5:19.
GS Duisternis,
geestelijke.
Gal. 4:9.
GS Zonde.
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aanneemt, is niet met amijn stem
bekend, en is niet van Mij.
53 En hierdoor kunt u de rechtvaardigen van de goddelozen
onderscheiden en weten dat de
gehele awereld bzucht onder de
c
zonde en de duisternis, ja, nu.
54 En uw verstand is in het verleden verduisterd geweest wegens
a
ongeloof en omdat u de dingen
die u hebt ontvangen, lichtvaardig hebt opgevat —
55 welke aeigenwaan en welk
ongeloof de gehele kerk onder
veroordeling hebben gebracht.
56 En die veroordeling rust
op de kinderen van Zion, ja,
op allen.
57 En zij zullen onder die veroordeling blijven totdat zij zich
bekeren en het nieuwe averbond
indachtig zijn, ja, het bBoek van
Mormon en de c eerdere geboden die Ik hun heb gegeven om
niet alleen te spreken, maar te
d
handelen naar hetgeen Ik heb
geschreven —
58 opdat zij gepaste vruchten
zullen voortbrengen voor het
koninkrijk van hun Vader; anders
blijven er een gesel en een oordeel
om over de kinderen van Zion te
worden uitgestort.
59 Want zullen de kinderen van
52 a Joh. 10:27.
53 a GS Wereld.
		b Rom. 8:22;
Moz. 7:48.
		c GS Werelds,
wereldsgezindheid.
54 a GS Ongeloof.
55 a GS IJdel, ijdelheid.
57 a Jer. 31:31–34.
		b GS Boek van Mormon.
		c 1 Ne. 13:40–41.

het koninkrijk mijn heilige land
bezoedelen? Voorwaar, Ik zeg u:
Neen.
60 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg
tot u die nu mijn awoorden horen,
welke mijn stem zijn: Gezegend
bent u voor zover u deze dingen
aanneemt;
61 want Ik zal u uw zonden avergeven met dit gebod: dat u standvastig blijft in uw denken, in alle
b
ernst en in de geest van gebed, bij
het getuigen tot de gehele wereld
van die dingen die u worden
medegedeeld.
62 Welnu, aga heen in de gehele
wereld; en naar die plaatsen waar
u niet heen kunt gaan, zult u uitzenden, zodat het getuigenis van
u zal uitgaan in de gehele wereld,
tot ieder schepsel.
63 En zoals Ik tot mijn apostelen heb gezegd, zo zeg Ik ook tot
u, want u bent mijn aapostelen,
ja, Gods hogepriesters; u bent het
die de Vader Mij heeft bgegeven;
u bent mijn cvrienden;
64 daarom, wat Ik tot mijn apostelen heb gezegd, zeg Ik opnieuw
tot u: dat iedere aziel die in uw
woorden b gelooft en zich met
water laat dopen tot cvergeving
van zonden, de dHeilige Geest zal
ontvangen.

		d Jak. 1:22–25;
LV 42:13–15.
60 a LV 18:34–36.
61 a Dan. 9:9.
GS Vergeven.
		b LV 43:34; 88:121;
100:7.
62 a Mark. 16:15;
LV 1:2–5.
GS Zendingswerk.
63 a GS Apostel.

		b 3 Ne. 15:24;
LV 50:41–42.
		c Joh. 15:13–15;
LV 93:45.
64 a GS Ziel.
		b Mark. 16:15–16.
GS Geloof, geloven.
		c GS Vergeving van
zonden.
		d GS Gave van de
Heilige Geest.
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65 En deze tekenen zullen hen
die geloven volgen:
66 in mijn naam zullen zij vele
wonderbare awerken doen;
67 in mijn anaam zullen zij duivels uitwerpen;
68 in mijn naam zullen zij de zieken agenezen;
69 in mijn naam zullen zij de
ogen van de blinden openen en
de oren van de doven ontsluiten;
70 en de tong van de stommen
zal spreken;
71 en indien iemand hun agif
toedient, zal het hen niet schaden;
72 en het gif van een slang zal
niet de macht hebben om hen te
deren.
73 Maar een gebod geef Ik hun,
dat zij zich niet op deze dingen
zullen a beroemen, noch erover
zullen spreken in de wereld; want
deze dingen worden u gegeven
voor uw nut en voor behoudenis.
74 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg
u: Wie niet in uw woorden geloven en zich niet in water laten
a
dopen in mijn naam, tot vergeving van hun zonden, opdat zij de
Heilige Geest kunnen ontvangen,
zullen worden b verdoemd, en
zullen niet in mijn Vaders koninkrijk komen, waar mijn Vader
en Ik zijn.
75 En deze openbaring aan
u, en dit gebod, zijn vanaf dit
a

65 a Mark. 16:17–18.
GS Teken.
66 a GS Werken.
67 a Matt. 17:14–21.
68 a GS Genezen,
genezingen.
71 a Mark. 16:18;
Hand. 28:3–9;
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uur van kracht voor de gehele
wereld, en het evangelie gaat uit
naar allen die het niet ontvangen
hebben.
76 Maar, voorwaar, Ik zeg tot
allen aan wie het koninkrijk is
gegeven: Uitgaande van u moet
het hun worden gepredikt opdat
zij zich zullen bekeren van hun
vroegere boze werken; want zij
moeten worden berispt wegens
hun boze hart vol ongeloof, en
uw broeders in Zion wegens hun
opstandigheid jegens u ten tijde
dat Ik u zond.
77 En voorts zeg Ik u, mijn vrienden, want voortaan zal Ik u vrienden noemen: Het is raadzaam dat
Ik u dit gebod geef, opdat u wordt
zoals mijn vrienden in de dagen
dat Ik bij hen was, rondreizende
om het evangelie in mijn macht
te prediken;
78 want Ik stond hun geen
a
beurs of reiszak toe, noch twee
mantels.
79 Zie, Ik zend u uit om de
wereld te beproeven, en de arbeider is zijn aloon waard.
80 En eenieder die uitgaat en
dit a evangelie van het koninkrijk bpredikt, en in alle dingen
getrouw blijft, zal niet vermoeid
van geest zijn, evenmin verduisterd, noch van lichaam, ledemaat
of gewricht; en geen chaar van zijn

LV 24:13; 124:98–100.
73 a LV 105:24.
GS Hoogmoed.
74 a 2 Ne. 9:23;
LV 76:50–52.
GS Doop, dopen —
Onontbeerlijk.
		b Joh. 3:18.

78 a Matt. 10:9–10;
LV 24:18.
79 a LV 31:5.
80 a GS Zendingswerk.
		b GS Evangelie.
		c Luk. 21:18.
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hoofd zal ongemerkt op de grond
vallen. En zij zullen geen honger
lijden, noch dorst.
81 Daarom, maak u niet abezorgd
over de dag van morgen, over wat
u zult eten, of wat u zult drinken,
of waarmee u zich zult kleden.
82 Want let op de lelies in het
veld, hoe zij groeien: zij arbeiden niet, noch spinnen zij; en de
koninkrijken van de wereld, in al
hun heerlijkheid, zijn niet bekleed
als een van deze.
83 Want uw aVader die in de
hemel is, bweet dat u al die dingen nodig hebt.
84 Welnu, laat de dag van morgen zich abezorgd maken over
zijn eigen zaken.
85 Evenmin moet u zich van
tevoren bezorgd maken over awat
u zult zeggen; maar bverzamel de
woorden van het leven steeds als
een schat in uw gedachten, en op
dat moment zal u het deel worden cgegeven dat eenieder moet
worden toegemeten.
86 Daarom, laat voortaan niemand onder u die uitgaat om
dit evangelie van het koninkrijk
te verkondigen, want dit gebod
geldt voor alle agetrouwen die
door God in de kerk tot de bediening worden geroepen, beurs of
reiszak meenemen.
81 a
83 a
		b
84 a
85 a

Matt. 6:25–28.
GS Vader in de hemel.
Matt. 6:8.
Matt. 6:34.
Matt. 10:19–20;
Luk. 12:11–12;
LV 100:6.
		b 2 Ne. 31:20;
Alma 17:2–3;

87 Zie, Ik a zend u uit om de
wereld te bestraffen wegens al
hun onrechtvaardige daden, en
hun te leren aangaande een oordeel dat komen zal.
88 En wie u aontvangt, daar zal
Ik eveneens zijn, want Ik zal voor
uw aangezicht uit gaan. Ik zal aan
uw rechter-en aan uw linkerhand
zijn, en mijn Geest zal in uw hart
zijn, en mijn b engelen zullen
rondom u zijn om u te schragen.
89 Wie u aanneemt, neemt Mij
aan; en hij zal u voeden en kleden
en geld geven.
90 En wie u voedt of u kleedt
of u geld geeft, zal zijn beloning
geenszins averliezen.
91 En wie deze dingen niet doet,
is mijn discipel niet; daaraan kunt
u amijn discipelen herkennen.
92 Wie u niet aanneemt, zonder
u van hem af, en areinig uw voeten, ja, met water, zuiver water,
hetzij in de hitte, hetzij in de
koude, en getuig ervan tot uw
Vader die in de hemel is, en keer
niet naar die mens terug.
93 En in welk dorp of welke stad
u ook ingaat, doe evenzo.
94 Niettemin, zoek ijverig en
wees niet terughoudend; en wee
dat huis, of dat dorp, of die stad
die u, of uw woorden, of uw getuigenis aangaande Mij, verwerpt.

LV 6:20; 11:21–26.
GS Overwegen.
		c GS Leraar, leren —
Onderwijzen met de
Geest.
86 a Matt. 24:44–46;
LV 58:26–29;
107:99–100.
87 a GS Zendingswerk.

88 a Matt. 10:40;
Joh. 13:20.
		b LV 84:42.
GS Engelen.
90 a Matt. 10:42;
Mark. 9:41.
91 a Joh. 13:35.
92 a Matt. 10:14;
Luk. 9:5; LV 60:15.
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95 Wee, zeg Ik u wederom, dat
huis, of dat dorp, of die stad die u,
of uw woorden, of uw getuigenis
aangaande Mij, verwerpt;
96 want Ik, de aAlmachtige, heb
mijn handen op de natiën gelegd
om hen voor hun bgoddeloosheid
te cgeselen.
97 En er zullen plagen uitbreken, en zij zullen niet van de
aarde worden weggenomen voordat Ik mijn werk heb voltooid,
dat in gerechtigheid zal worden
a
bekort —
98 voordat allen Mij zullen kennen, die overblijven, ja, van de
geringste tot de grootste, en vervuld zullen zijn van de kennis van
de Heer, en met eigen ogen zullen
a
zien en hun stem zullen verheffen en met één stem dit nieuwe
lied zullen bzingen:
99 De Heer heeft Zion
wedergebracht;
de Heer heeft zijn volk a Israël
b
verlost,
naar de c verkiezing door de
d
genade,
die is teweeggebracht door het
geloof
en het everbond van hun vaderen.
100 De Heer heeft zijn volk
verlost;
96 a GS Almachtig.
		b LV 1:13–14.
		c GS Goddeloos,
goddeloosheid,
goddelozen.
97 a Matt. 24:22.
98 a Jes. 52:8.
		b Ps. 96:1;
Openb. 15:3;
LV 25:12;
133:56.
GS Zingen.
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en Satan is gebonden en de tijd
is niet meer.
De Heer heeft alle dingen
b
bijeenvergaderd.
De Heer heeft cZion van boven
neergebracht.
De Heer heeft Zion van beneden
d
omhooggebracht.
101 De aaarde was in barensnood en heeft haar kracht
voortgebracht;
en waarheid is in haar binnenste
gevestigd;
en de hemelen hebben haar
toegelachen;
en zij is bekleed met de bheerlijkheid van haar God;
want Hij staat te midden van zijn
volk.
102 Heerlijkheid, en eer, en
kracht, en macht,
worden onze God toegeschreven;
want Hij is vol abarmhartigheid,
gerechtigheid, genade en waarheid, en bvrede,
voor eeuwig en altijd. Amen.
103 En voorts, voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Het is raadzaam
dat zij die uitgaan om mijn eeuwigdurend evangelie te verkondigen, indien zij een gezin hebben
en geld geschonken krijgen, het
hun toesturen of het voor hun

99 a GS Israël.
		b Openb. 5:9;
LV 43:29.
		c GS Verkiezing.
		d GS Genade.
		e GS Abraham,
verbond van.
100 a Openb. 20:2–3;
LV 43:31;
45:55;
88:110.
		b Efez. 1:10;

a

LV 27:13.
		c LV 45:11–14;
Moz. 7:62–64.
GS Zion.
		d LV 76:102;
88:96.
101 a GS Aarde.
		b GS Heerlijkheid.
102 a GS Barmhartig,
barmhartigheid.
		b GS Vrede.

195

Leer en Verbonden 84:104–114

welzijn aanwenden, zoals de Heer
hun opdraagt, want aldus dunkt
het Mij goed.
104 En laten zij die geen gezin
hebben, en die ageld ontvangen,
het opzenden naar de bisschop in
Zion, of naar de bisschop in Ohio,
opdat het zal worden gewijd voor
het uitgeven van de openbaringen
en het drukken daarvan, en voor
het vestigen van Zion.
105 En indien iemand een van u
een mantel of een kostuum schenkt,
neem dan het oude kledingstuk en
geef het aan de aarmen, en vervolg
verheugd uw weg.
106 En indien iemand onder u
sterk is in de Geest, laat hij dan
diegene a meenemen die zwak
is, opdat deze in alle bzachtmoedigheid zal worden opgebouwd,
zodat ook hij sterk kan worden.
107 Welnu, neem diegenen mee
die tot het alagere priesterschap
zijn geordend en zend hen voor
u uit om afspraken te maken en
de weg te bereiden en afspraken
na te komen die u niet zelf kunt
nakomen.
108 Zie, dit is de wijze waarop
mijn apostelen in de dagen
vanouds mijn kerk voor Mij
opbouwden.
109 Welnu, laat eenieder zijn
eigen ambt uitoefenen en arbeiden
in zijn eigen roeping; en laat het
hoofd niet tot de voeten zeggen
104 a LV 51:8–9, 12–13.
105 a GS Arm, armen —
Arm aan stoffelijke
zaken.
106 a GS Begeleiding.
		b GS Zachtmoedig,
zachtmoedigheid.
107 a GS Aäronisch

dat het de voeten niet nodig heeft;
want hoe zal het lichaam zonder
de voeten kunnen staan?
110 Ook heeft het lichaam ieder
a
lid nodig, opdat alle tezamen
zullen worden opgebouwd, opdat
het gestel volmaakt kan worden
gehouden.
111 En zie, de ahogepriesters dienen te reizen, en ook de ouderlingen, en ook de lagere bpriesters;
maar de cdiakenen en dleraren dienen te worden aangewezen om
over de kerk te ewaken en vaste
dienaren in de kerk te zijn.
112 En de bisschop, Newel K.
Whitney, moet ook rondreizen
onder alle kerkgemeenten, op
zoek naar de armen om in hun
behoeften te avoorzien door het
b
verootmoedigen van de rijken en
hoogmoedigen.
113 Hij moet ook een agevolmachtigde aanstellen om toezicht te houden en zijn wereldlijke
zaken te behandelen op zijn
aanwijzing.
114 Niettemin, laat de bisschop
naar de stad New York gaan, alsmede naar de stad Albany, en ook
naar de stad Boston, en de bevolking van die steden met de klank
van het evangelie, met een luide
stem, waarschuwen voor de averwoesting en volslagen vernietiging die hun wachten indien zij
deze dingen verwerpen.

priesterschap.
110 a 1 Kor. 12:12–23.
111 a GS Hogepriester.
		b GS Priester, Aäronisch
priesterschap.
		c GS Diaken.
		d GS Leraar, Aäronisch
priesterschap.

Waken, wachters.
Welzijn,
welzijnszorg.
		b LV 56:16.
113 a LV 90:22.
114 a LV 1:13–14.
		e
112 a

GS
GS

Leer en Verbonden 84:115–85:1

115 Want indien zij deze dingen
verwerpen, is de tijd van hun veroordeling nabij, en hun huis zal
hun awoest worden achtergelaten.
116 Laat hem op Mij a vertrouwen en hij zal niet worden
b
beschaamd; en er zal geen chaar
van zijn hoofd ongemerkt op de
grond vallen.
117 En voorwaar, Ik zeg tot u,
de overigen van mijn dienstknechten: Ga uit in uw verschillende roepingen, naargelang uw
omstandigheden het toelaten,
naar de grote en aanzienlijke
steden en dorpen, en bestraf de
wereld in gerechtigheid voor al
hun onrechtvaardige en goddeloze daden, en zet de verwoesting
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van gruwel in de laatste
dagen duidelijk en begrijpelijk
uiteen.
118 Want, zegt de Heer, de
Almachtige, door u zal Ik hun
koninkrijken auiteenscheuren; Ik
zal niet alleen de aarde bschudden, maar de sterrenhemel zal
sidderen.
119 Want Ik, de Heer, heb mijn
hand uitgestrekt om de machten
van de hemel aan te wenden; u
kunt het nu niet zien, maar nog
een korte tijd en u zult het wél
zien, en weten dat Ik ben en dat
Ik zal akomen en met mijn volk
b
regeren.
120 Ik ben de aAlfa en de Omega,
het begin en het einde. Amen.

AFDELING 85
Openbaring gegeven bij monde van de profeet Joseph Smith op
27 november 1832 te Kirtland (Ohio) Deze afdeling is een passage
uit een brief van de profeet aan William W. Phelps, die in Independence (Missouri) woonde. Zij beantwoordt vragen over de heiligen
die zich naar Zion hadden begeven, maar niet het gebod hadden
opgevolgd om hun bezittingen toe te wijden en dus hun erfdeel niet
volgens de vastgestelde orde van de kerk hadden ontvangen.
1–5: erfdelen in Zion moeten door
toewijding worden ontvangen; 6–12:
iemand die machtig en sterk is, zal de
heiligen hun erfdeel in Zion geven.
Het is de plicht van de klerk
van de Heer, die Hij heeft
115 a
116 a
		b
		c
118 a
		b

Luk. 13:35.
GS Vertrouwen.
Ps. 22:5; 1 Petr. 2:6.
Matt. 10:29–31.
Dan. 2:44–45.
Joël 2:10;

aangewezen, om een geschiedenis en een algemeen akerkverslag
bij te houden van alle dingen die
er in Zion plaatsvinden, en van
allen die bezittingen btoewijden
en op wettige wijze een erfdeel
van de bisschop ontvangen;

LV 43:18; 45:33, 48;
88:87, 90.
GS Laatste dagen;
Tekenen van de tijden.
119 a LV 1:12, 35–36; 29:9–
11; 45:59.

			
		b
120 a
85 1 a
		b

Wederkomst van
Jezus Christus.
GS Millennium.
GS Alfa en Omega.
LV 21:1; 47:1; 69:3–6.
LV 42:30–35.
GS

Leer en Verbonden 85:2–11
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2 en ook van hun levenswijze,
hun geloof en werken; en ook
van de afvalligen die afvallig zijn
geworden na hun erfdeel te hebben ontvangen.
3 Het is in strijd met de wil en
het gebod van God dat zij die hun
erfdeel niet ontvangen door atoewijding, overeenkomstig zijn wet,
die Hij gegeven heeft, opdat Hij
zijn volk kan bvertienden om hen
voor te bereiden op de dag van
c
wraak en verbranding, met hun
naam ingeschreven staan met het
volk van God.
4 Ook moet hun geslachtsregister niet worden bijgehouden of
bewaard waar het in de verslagen of geschiedenis van de kerk
te vinden zou zijn.
5 Hun namen zullen niet gevonden worden, noch de namen van
de vaders, noch zullen de namen
van de kinderen geschreven staan
in het aboek van de wet van God,
zegt de Heer der heerscharen.
6 Ja, aldus zegt de astille, zachte
stem, die bdoor alle dingen heen
fluistert en ze doordringt, en vaak
doet zij mijn gebeente beven wanneer zij zich openbaart en zegt:
7 En het zal geschieden dat
Ik, de Here God, iemand zal
zenden die machtig en sterk is,
die de scepter van macht in zijn
hand houdt, bekleed met licht
als met een mantel, wiens mond
3a
		b
		c
5a
6a

Toewijden, wet van
toewijding.
GS Tiende.
Mal. 3:10–11, 17;
LV 97:25–26.
GS Boek des levens.
1 Kon. 19:11–12;
GS

woorden zal uiten, eeuwige woorden; terwijl zijn binnenste een
bron van waarheid zal zijn om het
huis van God in orde te brengen,
en om in kavels te verdelen het erfdeel van de heiligen wier namen,
evenals de namen van hun vaders,
en van hun kinderen, ingeschreven staan in het boek van de wet
van God;
8 terwijl die man, die door God
is geroepen en aangewezen, die
zijn hand uitstrekt om de aark van
God te steunen, zal vallen door
de schicht van de dood, zoals een
boom die getroffen wordt door de
felle bliksemschicht.
9 En allen die niet in het
a
gedenkboek ingeschreven worden bevonden, zullen te dien
dage geen erfdeel ontvangen,
maar zij zullen afgesneden worden, en hun deel zal hun worden
toegewezen onder de ongelovigen, waar bgeweeklaag en tandengeknars is.
10 Deze dingen zeg ik niet uit
mijzelf; daarom, zoals de Heer
spreekt, zal Hij ook vervullen.
11 En zij die het hoge priesterschap dragen, evenals de lagere
priesterschap, of de leden, van
wie de naam niet in het aboek
van de wet ingeschreven wordt
bevonden, of die blijken te zijn
b
afgevallen, of van de kerk te zijn
c
afgesneden, zullen te dien dage

Hel. 5:30–31;
3 Ne. 11:3–7.
		b Hebr. 4:12.
8 a 2 Sam. 6:6–7;
1 Kron. 13:9–10.
GS Ark van het
verbond.

9 a 3 Ne. 24:16;
Moz. 6:5–6.
GS Gedenkboek.
		b LV 19:5.
11 a GS Boek des levens.
		b GS Afval.
		c GS Excommunicatie.

Leer en Verbonden 85:12–86:9

geen erfdeel vinden onder de heiligen van de Allerhoogste;
12 daarom, er zal met hen worden gehandeld zoals met de
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kinderen van de priester, zoals
opgetekend staat in het tweede
hoofdstuk van Ezra, de verzen 61
en 62.

AFDELING 86
Openbaring gegeven bij monde van de profeet Joseph Smith op
6 december 1832 te Kirtland (Ohio). Deze openbaring werd ontvangen toen de profeet bezig was het manuscript met de vertaling van
de Bijbel te herzien en te bewerken.
1–7: de Heer geeft de betekenis van
de gelijkenis van de tarwe en het
onkruid; 8–11: Hij zet de zegeningen van het priesterschap uiteen die
bestemd zijn voor hen die wettige erfgenamen zijn naar het vlees.
Voorwaar, aldus zegt de Heer
tot u, mijn dienstknechten, aangaande de a gelijkenis van de
tarwe en het onkruid:
2 Zie, voorwaar, Ik zeg u: De
akker was de wereld en de apostelen waren de zaaiers van het zaad;
3 en nadat zij waren ontslapen,
zaait de grote vervolgster van de
kerk, de afvallige, de hoer, namelijk aBabylon, die alle natiën heeft
doen drinken uit haar beker, in
wier hart de vijand, ja, Satan,
troont — zie, hij zaait het onkruid;
welnu, het onkruid verstikt de
tarwe en drijft de bkerk de wildernis in.
4 Maar zie, in de alaatste dagen,
ja, nu de Heer begint het woord
86 1 a Matt. 13:6–43;

LV 101:64–67.
3 a Openb. 17:1–9.
GS Babel, Babylon.
		b Openb. 12:6, 14.

voort te brengen, en de halm uitspruit en nog teer is —
5 zie, voorwaar, Ik zeg u: De
a
engelen, die gereed zijn en wachten om te worden uitgezonden
om de akkers af te bmaaien, roepen dag en nacht tot de Heer;
6 maar de Heer zegt tot hen:
Ruk het onkruid niet uit terwijl
de halm nog teer is (want voorwaar, uw geloof is zwak), opdat u
niet ook de tarwe vernietigt.
7 Daarom, laat de tarwe en het
onkruid tezamen opgroeien totdat de oogst volkomen rijp is;
dan zult u eerst de tarwe uit het
onkruid inzamelen, en na de inzameling van de tarwe, zie, ja, zie,
dan wordt het onkruid in bossen
gebonden en de akker blijft over
om te worden verbrand.
8 Welnu, aldus zegt de Heer tot
u, bij wie het apriesterschap is blijven bestaan door de lijn van uw
vaderen —
9 want u bent wettige aerfgena-

4 a GS Laatste dagen.
5 a LV 38:12.
		b GS Oogst.
8 a LV 113:8.
GS Melchizedeks

priesterschap.
9 a Abr. 2:9–11.
GS Abraham,
verbond van.

Leer en Verbonden 86:10–87:6
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men volgens het vlees, en bent
b
verborgen geweest voor de
wereld met Christus in God —
10 daarom zijn uw leven en het
priesterschap behouden gebleven, en dit moet noodzakelijkerwijs door u en door uw lijn
behouden blijven tot de aherstelling van alle dingen, waarvan bij

monde van alle heilige profeten is
gesproken sinds de wereld begonnen is.
11 Welnu, gezegend bent u
indien u in mijn goedheid voortgaat: een alicht voor de andere
volken, en door dit priesterschap
een heiland voor mijn volk bIsraël.
De Heer heeft het gezegd. Amen.

AFDELING 87
Openbaring en profetie over oorlog gegeven bij monde van de profeet
Joseph Smith op 25 december 1832 in of bij Kirtland (Ohio). In de Verenigde Staten namen in deze tijd de discussies over de slavernij en de
nietigverklaring van de federale belastingtarieven door de staat South
Carolina toe. In Joseph Smiths geschiedenis staat dat ‘het opduiken van
allerlei problemen onder de naties’ voor hem ‘zichtbaarder was geworden
dan voorheen, sinds de kerk haar tocht uit de wildernis was begonnen’.
1–4: oorlog tussen de noordelijke staten en de zuidelijke staten voorzegd;
5–8: grote rampen zullen alle bewoners van de aarde treffen.
Voorwaar, aldus zegt de Heer
aangaande de oorlogen die binnenkort zullen plaatsvinden,
beginnend met de opstand van
a
South Carolina, die tenslotte tot
de dood en ellende van vele zielen zullen leiden;
2 en er komt een tijd dat aoorlog op alle natiën zal worden uitgestort, beginnend op die plaats.
3 Want zie, de zuidelijke staten
zullen zich van de noordelijke staten afscheiden, en de zuidelijke
staten zullen een beroep doen
op andere natiën, ja, op de natie
9 b Jes. 49:2–3.
10 a Hand. 3:19–21.
GS Herstelling van het
evangelie.

11 a
		b
87 1 a
2a

Groot-Brittannië, zoals die wordt
genoemd, en zij zullen ook een
beroep op andere natiën doen,
teneinde zich tegen andere natiën
te verdedigen; en dan zal er aoorlog worden uitgestort over alle
natiën.
4 En het zal geschieden, na vele
dagen, dat a slaven, die zullen
worden georganiseerd en geoefend voor oorlogvoering, zullen
opstaan tegen hun meesters.
5 En het zal ook geschieden dat
de overblijfselen die in het land
zijn overgebleven, zich zullen
organiseren, en buitengewoon
vertoornd zullen worden en de
andere volken met een hevige
kwelling zullen kwellen.
6 En aldus, met het zwaard en

Jes. 49:6.
LV 109:59–67.
LV 130:12–13.
Joël 3:9–16;

			 Matt. 24:6–7;
LV 45:26, 63; 63:33.
3 a LV 45:68–69.
4 a LV 134:12.

Leer en Verbonden 87:7–8
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door bloedvergieten zullen de
bewoners van de aarde atreuren;
en bhongersnood en plagen en
aardbevingen en de donder van
de hemel en ook de hevige en
felle bliksem, zullen de bewoners
van de aarde de verbolgenheid,
de gramschap en de ckastijdende
hand van een almachtig God doen
voelen, totdat de vastbesloten
verdelging een volkomen deinde
aan alle natiën heeft gemaakt;

7 zodat de roep van de heiligen,
en van het abloed van de heiligen,
om op hun vijanden te worden
gewroken, niet meer van de aarde
tot de oren van de Here bZebaoth
zal opstijgen.
8 Daarom, asta op heilige plaatsen en word niet aan het wankelen gebracht, totdat de dag van
de Heer komt; want zie, die komt
b
spoedig, zegt de Heer. Amen.

AFDELING 88
Openbaring gegeven bij monde van de profeet Joseph Smith op 27 en
28 december 1832 en 3 januari 1833 te Kirtland (Ohio). De profeet
duidde deze aan als het ‘olijfblad [. . .] van de boom in het paradijs
geplukt, de vredesboodschap van de Heer aan ons’. Deze openbaring
werd gegeven nadat hogepriesters in een conferentie ‘afzonderlijk en
mondeling tot de Heer [baden] of Hij zijn wil aan ons over de opbouw
van Zion wilde openbaren’.
1–5: trouwe heiligen ontvangen die
Trooster die de belofte van het eeuwige leven is; 6–13: alle dingen worden beheerst en bestuurd door het licht
van Christus; 14–16: de opstanding
is het gevolg van de verlossing; 17–
31: gehoorzaamheid aan de celestiale,
terrestriale of telestiale wet bereidt
de mens voor op die respectievelijke
koninkrijken en heerlijkheden; 32–35:
wie in de zonde willen verblijven,
blijven vuil; 36–41: alle koninkrijken worden door wetten bestuurd;
42–45: God heeft aan alle dingen een
wet gegeven; 46–50: de mens zal zelfs
God begrijpen; 51–61: de gelijkenis
6 a LV 29:14–21; 45:49.
		b MJS 1:29.
		c GS Kastijden,
kastijding.

van de man die zijn knechten naar de
akker zond en ze om beurten bezocht;
62–73: nader tot de Heer en u zult zijn
gelaat zien; 74–80: heilig uzelf en leer
elkaar de leringen van het koninkrijk;
81–85: eenieder die gewaarschuwd is,
moet zijn naaste waarschuwen; 86–
94: tekenen, beroeringen van de elementen en engelen bereiden de weg
voor de komst van de Heer; 95–102:
bazuingeschal van engelen roept de
doden tevoorschijn in de juiste volgorde; 103–116: bazuingeschal van
engelen verkondigt de herstelling van
het evangelie, de val van Babylon en
de strijd van de grote God; 117–126:

Wereld — Einde
van de wereld.
7 a Ether 8:22–24.
		b Jak. 5:4;
		d

GS

LV 88:2; 95:7.
8 a Matt. 24:15;
LV 45:32; 101:21–22.
		b Openb. 3:11.

Leer en Verbonden 88:1–13
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vergaar kennis, vestig een huis van
God (een tempel), en bekleed u met
de band van naastenliefde; 127–141:
de orde van de school der profeten uiteengezet, met inbegrip van de verordening van de voetwassing.
Voorwaar, aldus zegt de Heer tot
u die bijeengekomen bent om zijn
wil aangaande u te ontvangen:
2 Zie, dat is uw Heer welgevallig, en de engelen averheugen zich
over u; de baalmoezen van uw
gebeden zijn tot in de oren van
de Here cZebaoth opgestegen en
staan opgetekend in het d boek
met de namen van de geheiligden, ja, van hen van de celestiale
wereld.
3 Welnu, een andere a Trooster doe Ik nu op u komen, ja, op
u, mijn vrienden, opdat die in
uw hart zal wonen, ja, de bHeilige Geest van de belofte; welke
andere Trooster degene is die Ik
mijn discipelen beloofd heb, zoals
opgetekend staat in het getuigenis
van Johannes.
4 Deze Trooster is de belofte die
Ik u geef van het aeeuwige leven,
ja, de bheerlijkheid van het celestiale koninkrijk;
5 welke heerlijkheid die van de
kerk van de aEerstgeborene is, ja,
88 2 a Luk. 15:10.

		b Hand. 10:1–4.
GS Gebed.
		c Jak. 5:4;
LV 95:7.
		d GS Boek des levens.
3 a Joh. 14:16.
		b LV 76:53.
GS Heilige Geest van
de belofte.
4 a LV 14:7.
		b GS Celestiale

van God, de heiligste van allen,
door Jezus Christus, zijn Zoon —
6 aHij die is opgevaren naar den
hoge, zoals Hij ook onder alle dingen is bneergedaald, waardoor Hij
alle dingen cdoorgrondde, opdat
Hij in alle en door alle dingen
zou kunnen zijn, het dlicht van
de waarheid;
7 welke waarheid schijnt. Dat is
het alicht van Christus. Zoals Hij
ook in de zon is en het licht van de
zon en de macht daarvan, waardoor zij is bgemaakt.
8 Zoals Hij ook in de maan is
en het licht van de maan is en
de macht daarvan, waardoor zij
werd gemaakt;
9 zoals ook het licht van de sterren en de macht daarvan, waardoor ze zijn gemaakt;
10 en ook de aarde en de macht
daarvan, ja, de aarde waarop u
a
staat.
11 En het licht dat schijnt, dat u
licht geeft, is uit Hem die uw ogen
verlicht, hetgeen hetzelfde licht
is dat uw averstand verlevendigt;
12 welk a licht uitgaat van de
tegenwoordigheid van God om
de uitgestrektheid van de ruimte
te bvervullen —
13 het licht dat in aalle dingen is,
dat bleven geeft aan alle dingen,

			 heerlijkheid.
5 a GS Eerstgeborene.
6 a GS Jezus Christus.
		b LV 122:8.
GS Verzoenen,
verzoening.
		c GS Alwetend.
		d LV 93:2, 8–39.
GS Licht, licht van
Christus;
Waarheid.
7 a Mro. 7:15–19;

LV 84:45.
		b Gen. 1:16.
GS Scheppen,
schepping.
10 a Moz. 2:1.
11 a GS Begrijpen, begrip.
12 a GS Licht, licht van
Christus.
		b Jer. 23:24.
13 a Kol. 1:16–17.
		b Deut. 30:20;
LV 10:70.

Leer en Verbonden 88:14–25

dat de wet is waardoor alle dingen worden bestuurd, ja, de
macht van God, die op zijn troon
zit, die Zich in de schoot van de
eeuwigheid bevindt, die in het
midden van alle dingen is.
14 Welnu, voorwaar, Ik zeg u
dat door de averlossing die voor
u is bereid, de opstanding uit de
doden is teweeggebracht.
15 En de ageest en het blichaam
zijn de cziel van de mens.
16 En de a opstanding uit de
doden is de verlossing van de ziel.
17 En de verlossing van de
ziel is door Hem die alle dingen
levend maakt, in wiens boezem
het besloten is, dat de aarmen en
de bzachtmoedigen van de caarde
haar zullen beërven.
18 Daarom moet zij noodzakelijkerwijs worden geheiligd van
alle ongerechtigheid, opdat zij zal
worden voorbereid op de acelestiale heerlijkheid;
19 want, nadat zij aan het doel
van haar schepping heeft beantwoord, zal zij met aheerlijkheid
worden gekroond, ja, met de
tegenwoordigheid van God de
Vader;
20 opdat de lichamen die tot
het celestiale koninkrijk behoren,
c

13 c Job 38; LV 88:36–38.
GS Wet.
14 a GS Verlossingsplan;
Verzoenen,
verzoening.
15 a GS Geest;
Mens — De mens, een
geestkind van onze
hemelse Vader.
		b GS Lichaam.
		c Gen. 2:7.
GS Ziel.
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haar voor eeuwig en altijd zullen
a
bezitten; want met dat bdoel is zij
gemaakt en geschapen, en met dat
doel worden zij cgeheiligd.
21 En wie niet worden geheiligd
door de wet die Ik u heb gegeven,
ja, de wet van Christus, moeten
een ander koninkrijk beërven, ja,
een terrestriaal koninkrijk of een
telestiaal koninkrijk.
22 Want wie niet in staat is zich
aan de a wet van een celestiaal
koninkrijk te houden, kan geen
celestiale heerlijkheid verdragen.
23 En wie niet in staat is zich aan
de wet van een terrestriaal koninkrijk te houden, kan geen aterrestriale heerlijkheid verdragen.
24 En wie niet in staat is zich aan
de wet van een telestiaal koninkrijk te houden, kan geen atelestiale
heerlijkheid verdragen; daarom is
hij niet geschikt voor een koninkrijk van heerlijkheid. Daarom
moet hij zich schikken naar een
koninkrijk dat geen koninkrijk
van heerlijkheid is.
25 En voorts, voorwaar, Ik zeg
u: De aaarde houdt zich aan de
wet van een celestiaal koninkrijk,
want zij beantwoordt aan het doel
van haar schepping, en overtreedt
de wet niet —

16 a Alma 11:42.
GS Opstanding.
17 a GS Arm, armen.
		b GS Zachtmoedig,
zachtmoedigheid.
		c GS Aarde —
Uiteindelijke staat van
de aarde.
18 a GS Celestiale
heerlijkheid.
19 a LV 130:7–9.
20 a LV 38:20.

		b Moz. 1:39.
GS Mens — De mens,
zijn potentieel om als
zijn hemelse Vader te
worden.
		c GS Heiliging.
22 a LV 105:5.
23 a GS Terrestriale
heerlijkheid.
24 a GS Telestiale
heerlijkheid.
25 a GS Aarde.

Leer en Verbonden 88:26–37
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26 daarom zal zij ageheiligd worden; ja, hoewel zij zal bsterven, zal
zij weer levend worden gemaakt,
en zij zal de macht waardoor zij
levend wordt gemaakt kunnen
verdragen, en de crechtvaardigen
zullen haar dbeërven.
27 Want hoewel zij sterven,
zullen ook zij aherrijzen, als een
b
geestelijk lichaam.
28 Wie celestiaal van geest zijn,
zullen hetzelfde lichaam ontvangen dat een natuurlijk lichaam
was; ja, u zult uw lichaam ontvangen, en uw aheerlijkheid zal
die heerlijkheid zijn waarmee uw
lichaam blevend wordt gemaakt.
29 U die levend wordt gemaakt
door een gedeelte van de acelestiale heerlijkheid, zult dan daarvan
ontvangen, ja, een volheid.
30 En wie levend worden
gemaakt door een gedeelte van
de aterrestriale heerlijkheid, zullen dan daarvan ontvangen, ja,
een volheid.
31 En ook wie levend worden
gemaakt door een gedeelte van
de atelestiale heerlijkheid, zullen
dan daarvan ontvangen, ja, een
volheid.
32 En wie overblijven, zullen
26 a
		b
		c

		d
27 a
		b

Aarde —
Uiteindelijke staat van
de aarde.
GS Wereld — Einde
van de wereld.
2 Petr. 3:11–14.
GS Rechtvaardig,
rechtvaardigen,
rechtvaardigheid.
Matt. 5:5;
LV 45:58; 59:2; 63:49.
GS Opstanding.
1 Kor. 15:44.
GS

ook a levend worden gemaakt;
maar zij zullen naar hun eigen
plaats terugkeren, om datgene
te genieten wat zij bbereid zijn te
ontvangen, daar zij niet bereid
waren datgene te genieten wat zij
hadden kunnen ontvangen.
33 Want wat baat het een mens
indien hem een geschenk wordt
gegeven en hij het geschenk niet
aanneemt? Zie, hij verheugt zich
niet in hetgeen hem wordt gegeven, evenmin verheugt hij zich
in hem die de gever is van het
geschenk.
34 En voorts, voorwaar, Ik zeg
u: Hetgeen door de wet wordt
bestuurd, wordt ook door de wet
bewaard en door haar vervolmaakt en ageheiligd.
35 Hetgeen een wet aschendt en
zich niet aan de wet houdt, maar
zichzelf tot wet wil worden, en
in de zonde wil verblijven, en er
geheel in verblijft, kan niet door
de wet worden geheiligd, noch
door bbarmhartigheid, cgerechtigheid, of het oordeel. Daarom
moeten zij nog dvuil blijven.
36 Alle koninkrijken is een wet
gegeven;
37 en er zijn vele akoninkrijken;

28 a GS Oordeel, het laatste.
		b LV 43:32; 63:51;
101:31.
29 a GS Celestiale
heerlijkheid;
Mens — De mens,
zijn potentieel om als
zijn hemelse Vader te
worden.
30 a GS Terrestriale
heerlijkheid.
31 a GS Telestiale
heerlijkheid.

32 a Alma 11:41–45.
		b GS Keuzevrijheid.
34 a GS Heiliging.
35 a GS Opstand.
		b GS Barmhartig,
barmhartigheid.
		c GS Gerechtigheid.
		d Openb. 22:11;
1 Ne. 15:33–35;
2 Ne. 9:16;
Alma 7:21.
37 a LV 78:15.
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want er is geen ruimte waarin zich
geen koninkrijk bevindt; en er is
geen koninkrijk waarin zich geen
ruimte bevindt, hetzij een groter,
hetzij een kleiner koninkrijk.
38 En ieder koninkrijk is een
a
wet gegeven; en aan iedere wet
zijn ook bepaalde grenzen en
voorwaarden gesteld.
39 Alle schepsels die zich niet
aan die avoorwaarden houden,
zijn niet bgerechtvaardigd.
40 Want a intelligentie hecht
zich aan intelligentie; bwijsheid
ontvangt wijsheid; c waarheid
omhelst waarheid; ddeugd bemint
deugd; elicht hecht zich aan licht;
barmhartigheid f ontfermt zich
over barmhartigheid en maakt
aanspraak op het hare; gerechtigheid vervolgt haar baan en maakt
aanspraak op het hare; recht gaat
uit voor het aangezicht van Hem
die op de troon zit en alle dingen
bestuurt en verricht.
41 Hij a doorgrondt alle dingen, en alle dingen zijn voor zijn
aangezicht, en alle dingen zijn
rondom Hem; en Hij is boven
alle dingen en in alle dingen en
is door alle dingen en rondom alle
dingen; en alle dingen zijn door
Hem en uit Hem, ja, God, voor
eeuwig en altijd.
38 a LV 88:13.
39 a LV 130:20–21.
		b GS Rechtvaardigen,
rechtvaardiging.
40 a GS Intelligentie,
intelligenties.
		b GS Wijsheid.
		c GS Waarheid.
		d GS Deugd,
deugdzaam,
deugdzaamheid.

		e
		f
41 a

42 a
44 a
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42 En voorts, voorwaar, Ik zeg
u: Hij heeft alle dingen een wet
gegeven, waardoor zij zich bewegen volgens hun atijden en hun
seizoenen;
43 en hun banen zijn vastgesteld, namelijk de banen van de
hemelen en de aarde, die de aarde
en alle planeten omvatten.
44 En zij geven elkaar alicht in
hun tijden en in hun seizoenen,
in hun minuten, in hun uren, in
hun dagen, in hun weken, in hun
maanden, in hun jaren — al deze
zijn béén jaar voor God, maar niet
voor de mens.
45 De aarde rolt op haar vleugels
voort, en de azon geeft haar licht
bij dag en de maan geeft haar licht
bij nacht en de sterren geven ook
hun licht, terwijl zij in hun heerlijkheid op hun vleugels voortrollen,
te midden van de bmacht van God.
46 Waarmee zal Ik die koninkrijken vergelijken, zodat u het kunt
begrijpen?
47 Zie, alle zijn het koninkrijken,
en wie ook één of de geringste
daarvan heeft gezien, heeft God
Zich azien bewegen in zijn majesteit en macht.
48 Ik zeg u: Hij heeft Hem
gezien; niettemin werd Hij die tot
de azijnen kwam, niet begrepen.

Licht, licht van
Christus.
GS Medelijden.
1 Joh. 3:20;
1 Ne. 9:6; 2 Ne. 9:20;
LV 38:1–3.
GS Alwetend.
Dan. 2:20–22;
Abr. 3:4–19.
GS Licht, licht van
Christus.
GS

		b Ps. 90:4;
2 Petr. 3:8.
45 a Gen. 1:16;
Abr. 4:16.
		b LV 88:7–13.
47 a Alma 30:44;
Moz. 1:27–28; 6:63;
Abr. 3:21.
48 a Joh. 1:11;
3 Ne. 9:16;
LV 39:1–4.
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49 Het alicht schijnt in de duisternis en de duisternis begrijpt het
niet; niettemin zal de dag komen
dat u zelfs God zult bdoorgronden, omdat u in Hem en door
Hem levend wordt gemaakt.
50 Dan zult u weten dat u Mij
hebt gezien, dat Ik ben, en dat Ik
het ware licht ben dat in u is, en
dat u in Mij bent; anders zou u
niet overvloedig kunnen zijn.
51 Zie, Ik zal die koninkrijken
vergelijken met een man die
een akker heeft; en hij zond zijn
knechten naar de akker om de
akker om te spitten.
52 En hij zei tot de eerste: Ga
heen en werk op de akker, en in
het eerste uur zal ik tot u komen,
en u zult de vreugde van mijn
gelaat aanschouwen.
53 En hij zei tot de tweede: Ga
ook heen naar de akker, en in het
tweede uur zal ik u bezoeken met
de vreugde van mijn gelaat.
54 En ook tot de derde zei hij: Ik
zal u bezoeken;
55 en tot de vierde, en zo verder
tot de twaalfde.
56 En de heer van de akker begaf
zich naar de eerste in het eerste
uur, en bleef dat gehele uur bij
hem, en hij werd verblijd met het
licht van het gelaat van zijn heer.
57 En toen onttrok hij zich aan
de eerste, opdat hij ook de tweede
zou kunnen bezoeken, en de
49 a LV 6:21; 50:23–24;
84:45–47.
		b Joh. 17:3;
LV 93:1, 28.
59 a Matt. 20:1–16.
61 a LV 76:24.

derde en de vierde, en zo verder
tot de twaalfde.
58 En aldus ontvingen zij allen
het licht van het gelaat van hun
heer, eenieder in zijn uur, en in
zijn tijd, en in zijn seizoen —
59 beginnende bij de eerste en
zo verder tot de alaatste, en van
de laatste tot de eerste, en van de
eerste tot de laatste;
60 eenieder op zijn beurt, totdat
zijn uur ten einde was, ja, zoals
zijn heer hem geboden had, opdat
zijn heer in hem kon worden
verheerlijkt, en hij in zijn heer,
opdat zij allen konden worden
verheerlijkt.
61 Welnu, met deze gelijkenis zal Ik al die koninkrijken, en
de abewoners daarvan, vergelijken — ieder koninkrijk in zijn uur
en in zijn tijd en in zijn seizoen, ja,
volgens het besluit dat God genomen heeft.
62 En voorts, voorwaar, Ik zeg
u, mijn avrienden: Ik laat u deze
woorden om ze in uw hart te
b
overwegen, tezamen met dit
gebod dat Ik u geef, dat u Mij
zult caanroepen terwijl Ik nabij
ben —
63 anader tot Mij en Ik zal tot u
naderen; bzoek Mij naarstig en u
zult Mij cvinden; vraag en u zult
ontvangen; klop en u zal worden
opengedaan.
64 Wat u de Vader ook in mijn

62 a LV 84:63; 93:45.
		b GS Overwegen.
		c Jes. 55:6;
Jak. 1:5;
LV 46:7.
63 a Zach. 1:3;

Jak. 4:8;
Openb. 3:20.
		b 1 Kron. 28:9;
Ether 12:41;
LV 101:38.
		c LV 4:7; 49:26.
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naam vraagt, dat nuttig voor u
is, het zal u gegeven worden;
65 en indien u iets vraagt wat
niet anuttig voor u is, zal het zich
tot uw bveroordeling keren.
66 Zie, hetgeen u hoort, is als
de astem van een roepende in de
woestijn — in de woestijn, omdat
u hem niet kunt zien — mijn stem,
omdat mijn stem bGeest is; mijn
Geest is waarheid; cwaarheid blijft
en heeft geen einde; en indien zij
in u is, zal zij overvloedig zijn.
67 En indien uw oog aalleen op
mijn beer is gericht, zal uw gehele
lichaam met licht vervuld zijn en
zal er in u geen duisternis zijn; en
het lichaam dat met licht is vervuld, cdoorgrondt alle dingen.
68 Daarom, aheilig u, opdat uw
b
gedachten zich alleen op God
zullen richten en de dagen zullen
komen dat u Hem zult czien; want
Hij zal zijn gelaat voor u ontsluieren, en het zal op zijn eigen tijd
zijn, en op zijn eigen wijze en naar
zijn eigen wil.
69 Denk aan de grote en laatste
belofte die Ik u heb gedaan; werp
uw aijdele gedachten en uw buitensporig bgelach ver van u.
a

64 a
		b
65 a
		b
66 a

b

Gebed.
LV 18:18; 46:28–30.
Jak. 4:3.
LV 63:7–11.
Jes. 40:3;
1 Ne. 17:13;
Alma 5:37–38;
LV 128:20.
		b GS Heilige Geest;
Licht, licht van
Christus.
		c GS Waarheid.
67 a Matt. 6:22;
Luk. 11:34–36;
GS
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70 Blijf, blijf in deze plaats en
beleg een plechtige samenkomst,
ja, van hen die de eerste arbeiders in dit laatste koninkrijk
zijn.
71 En laten degenen die zij hebben agewaarschuwd tijdens hun
reizen, de Heer aanroepen en
de waarschuwing die zij hebben
ontvangen enige tijd in hun hart
overwegen.
72 Zie, ja, zie, Ik zal voor uw
kudden zorgen, en Ik zal ouderlingen doen opstaan en tot hen
zenden.
73 Zie, Ik zal mijn werk te zijner
tijd bespoedigen.
74 En Ik geef u, die de eerste
a
arbeiders in dit laatste koninkrijk bent, een gebod om bijeen te
komen en u te organiseren en u
voor te bereiden en u te bheiligen;
ja, zuiver uw hart en creinig uw
handen en uw voeten voor mijn
aangezicht, opdat Ik u drein zal
kunnen maken;
75 opdat Ik zal kunnen getuigen tot uw aVader en uw God en
mijn God, dat u rein bent van het
bloed van dit goddeloos geslacht;
opdat Ik deze belofte, deze grote

LV 82:19.
		b Joh. 7:18.
		c Spr. 28:5;
LV 93:28.
GS Onderscheid,
gave van.
68 a GS Heiliging.
		b GS Verstand.
		c LV 67:10–13; 93:1;
97:15–17.
69 a Matt. 12:36;
Mos. 4:29–30;
Alma 12:14.
		b LV 59:15; 88:121.

71 a
74 a
		b
		c
		d
75 a

Waarschuwen,
waarschuwing.
Matt. 20:1, 16.
Lev. 20:7–8;
3 Ne. 19:28–29;
LV 50:28–29; 133:62.
GS Rein en onrein.
Ether 12:37.
GS God, Godheid —
God de Vader;
Mens — De mens, een
geestkind van onze
hemelse Vader;
Vader in de hemel.
GS
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en laatste belofte die Ik u heb
gedaan, zal kunnen nakomen,
wanneer Ik wil.
76 Ook geef Ik u een gebod dat u
van nu af aan zult doorgaan met
a
bidden en bvasten.
77 En Ik geef u een gebod dat u
elkaar in de aleer van het koninkrijk zult bonderwijzen.
78 Onderwijs ijverig en mijn
a
genade zal met u zijn, opdat u
volmaakter kunt worden bonderricht in de theorie, in de beginselen, in de leer, in de wet van het
evangelie, in alle dingen die met
het koninkrijk van God te maken
hebben, die nuttig voor u zijn om
te begrijpen;
79 aangaande dingen zowel in de
a
hemel als op de aarde en onder
de aarde; dingen die geweest zijn,
dingen die nu zijn, dingen die
binnenkort moeten geschieden;
dingen die binnenslands zijn, dingen die buitenslands zijn; de boorlogen en de verwikkelingen van
de natiën, en de oordelen die op
het land rusten; en ook kennis van
landen en van koninkrijken —
80 opdat u in alle dingen voorbereid zult zijn wanneer Ik u
wederom uitzend om de roeping
waartoe Ik u heb geroepen en de
zending die Ik u heb opgedragen,
groot te maken.
76 a GS Gebed.
		b GS Vasten.
77 a GS Leraar, leren.
		b GS Leer van Christus.
78 a GS Genade.
		b LV 88:118; 90:15;
93:53.
79 a GS Hemel.
		b GS Oorlog.

81 Zie, Ik heb u uitgezonden
om te agetuigen en de mensen te
waarschuwen, en eenieder die
gewaarschuwd is, behoort zijn
naaste te bwaarschuwen.
82 Daarom blijven zij zonder
verontschuldiging en hun zonden rusten op hun eigen hoofd.
83 Wie Mij a tijdig b zoekt, zal
Mij vinden en zal niet worden
verlaten.
84 Welnu, blijf hier en arbeid
ijverig, opdat u zult worden vervolmaakt in uw bediening om
voor de laatste maal uit te gaan
onder de aandere volken, zovelen
als de mond van de Heer bepalen zal, om de wet toe te bbinden
en het getuigenis te verzegelen,
en de heiligen voor te bereiden
op het uur van het oordeel dat
komen zal;
85 opdat hun ziel zal ontkomen
aan de verbolgenheid van God,
de averwoesting van de gruwel
die de goddelozen wacht, zowel
in deze wereld als in de toekomende wereld. Voorwaar, Ik zeg
u: Laten zij die niet de eerste
ouderlingen zijn, in de wijngaard
voortgaan totdat de mond van de
Heer hen broept, want hun tijd is
nog niet gekomen; hun kleren zijn
niet crein van het bloed van dit
geslacht.

81 a GS Getuigen.
		b LV 63:58.
GS Waarschuwen,
waarschuwing.
83 a Alma 37:35.
		b Deut. 4:29–31;
Jer. 29:12–14;
LV 54:10.
84 a GJS 1:41.

		b
85 a
		b
		c

Jes. 8:16–17.
Matt. 24:15.
LV 11:15.
1 Ne. 12:10–11;
Jakob 1:19; 2:2;
LV 112:33.
GS Zuiver,
zuiverheid.

Leer en Verbonden 88:86–94

86 Blijf in de vrijheid waarmee
u bent bvrijgemaakt; cverstrik u
niet in de dzonde, maar laat uw
handen erein zijn totdat de Heer
komt.
87 Want niet vele dagen na deze
zal de aaarde bbeven en heen en
weer waggelen als een dronken
man; en de czon zal haar aangezicht verbergen en zal weigeren
licht te geven; en de maan zal
gebaad zijn in dbloed; en de esterren zullen buitengewoon toornig
worden en zich neerwerpen zoals
een vijg die van een vijgenboom
valt.
88 En na uw getuigenis komen
verbolgenheid en gramschap op
de mensen.
89 Want na uw getuigenis komt
het getuigenis van de aaardbevingen, die gekreun in haar binnenste zullen veroorzaken, en de
mensen zullen op de grond vallen
en niet kunnen staan.
90 En ook komt het getuigenis
van de astem van donderslagen en
de stem van bliksemschichten en
de stem van orkanen en de stem
van de golven van de zee die zich
buiten hun grenzen storten.
91 En alle dingen zullen in
a
beroering zijn; en stellig zal het
hart van de mensen het begeven,
a

86 a Mos. 5:8.
GS Vrij, vrijheid.
		b Joh. 8:36.
GS Keuzevrijheid;
Vrij, vrijheid.
		c Gal. 5:1.
		d GS Zonde.
		e Job 17:9; Ps. 24:4;
Alma 5:19.
87 a Jes. 13:4–13.
		b LV 43:18.
		c Joël 2:10;

		d
		e
89 a
90 a
91 a
92 a
		b
93 a
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want alle mensen zullen door
vrees bevangen worden.
92 En er zullen aengelen in het
midden van de hemel vliegen,
roepende met luide stem, die
de bazuin van God laten schallen en zeggen: Bereid u voor,
bereid u voor, o bewoners van
de aarde, want het oordeel van
onze God is gekomen. Zie, ja, zie,
de bBruidegom komt; ga uit Hem
tegemoet.
93 En er zal onmiddellijk een
a
groot teken aan de hemel verschijnen en alle mensen zullen
het tezamen zien.
94 En een andere engel zal zijn
bazuin laten schallen en zeggen:
Die agrote bkerk, de cmoeder der
gruwelen, die alle natiën heeft
doen drinken van de wijn van
de drift van haar dontucht, die
Gods heiligen vervolgt, die hun
bloed vergoot — zij die zit op vele
wateren en op de eilanden van de
zee — zie, zij is het eonkruid van
de aarde; zij wordt in bundels
gebonden; haar banden worden
sterk gemaakt, niemand kan ze
losmaken; daarom is zij klaar om
te worden fverbrand. En hij zal
zijn bazuin zowel lang als luid
laten schallen, en alle volken zullen het horen.

LV 45:42; 133:49.
Openb. 6:12.
Joël 3:15.
LV 45:33.
Openb. 8:5;
LV 43:17–25.
LV 45:26.
Openb. 8:13; LV 133:17.
Matt. 25:1–13;
LV 33:17; 133:10, 19.
Matt. 24:30;
Luk. 21:25–27.

Tekenen van de
tijden.
1 Ne. 13:4–9.
GS Duivel — De kerk
van de duivel.
Openb. 17:5.
Openb. 14:8.
Matt. 13:38.
LV 64:23–24;
101:23–25.
GS Aarde — Reiniging
van de aarde.
GS

94 a
		b
		c
		d
		e
		f
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95 En er zal een half uur lang
stilte in de hemel zijn; en onmiddellijk daarna zal de voorhang
van de hemel worden ontrold,
zoals een bboekrol die wordt ontrold na te zijn opgerold, en het
c
aangezicht van de Heer zal worden ontsluierd;
96 en de heiligen die op aarde
zijn, die leven, zullen worden veranderd en worden aopgenomen
om Hem tegemoet te gaan.
97 En wie geslapen hebben
in hun graf zullen a tevoorschijn komen, want hun graf zal
geopend worden; en ook zij zullen worden opgenomen om Hem
tegemoet te gaan te midden van
de zuil van de hemel —
98 zij zijn van Christus, de aeerstelingen, zij die met Hem het
eerst zullen neerdalen, en zij die
op de aarde en in hun graf zijn,
die het eerst worden opgenomen
om Hem te ontmoeten; en dit alles
door het geluid van het bazuingeschal van de engel van God.
99 En daarna zal een andere
engel schallen, hetgeen de tweede
bazuin is; en dan komt de verlossing van hen die van Christus zijn
bij zijn komst; die hun deel hebben ontvangen in die agevangenis
die voor hen is bereid, opdat zij
het evangelie konden aannemen
a

95 a LV 38:12.
		b Openb. 6:14.
		c GS Wederkomst van
Jezus Christus.
96 a 1 Thess. 4:16–17.
97 a LV 29:13; 45:45–46;
133:56.
GS Opstanding.
98 a 1 Kor. 15:23.

en worden bgeoordeeld naar de
mens in het vlees.
100 En voorts, nog een bazuin zal
schallen, hetgeen de derde bazuin
is; en dan komen de ageesten van
de mensen die moeten worden
geoordeeld en onder bveroordeling worden bevonden;
101 en dat zijn de overigen
van de adoden; en zij leven niet
wederom voordat de bduizend
jaar verstreken zijn, noch vóór
het einde van de aarde.
102 En er zal nog een bazuin
schallen, hetgeen de vierde
bazuin is, en zeggen: Er worden
onder hen die moeten blijven tot
die grote en laatste dag, ja, het
einde, diegenen bevonden die
nog steeds avuil zullen blijven.
103 En er zal nog een bazuin
schallen, hetgeen de vijfde bazuin
is, die de vijfde engel is, die het
a
eeuwigdurende evangelie —
vliegende in het midden van
de hemel — toevertrouwt aan
alle natiën, geslachten, talen en
volken;
104 en dit zal het geschal van
zijn bazuin zijn tot alle mensen,
zowel in de hemel als op de aarde,
en die onder de aarde zijn — want
a
ieder oor zal het horen en iedere
knie zal zich bbuigen, en iedere
tong zal belijden, wanneer zij het

99 a LV 76:73; 138:8.
GS Heil voor de
doden.
		b 1 Petr. 4:6.
100 a Openb. 20:12–13;
Alma 11:41;
LV 43:18; 76:85.
		b GS Veroordelen,
veroordeling.

101 a Openb. 20:5.
		b GS Millennium.
102 a GS Vuil, vuiligheid.
103 a Openb. 14:6–7.
GS Herstelling van het
evangelie.
104 a Openb. 5:13.
		b Jes. 45:23;
Filipp. 2:9–11.
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bazuingeschal horen, dat luidt:
c
Vrees God en geef eer aan Hem
die op de troon zit, voor eeuwig
en altijd; want het uur van zijn
oordeel is gekomen.
105 En voorts, nog een engel zal
zijn bazuin laten schallen, die de
zesde engel is, en zeggen: Zij die
alle natiën heeft doen drinken
van de wijn van de drift van haar
ontucht, is agevallen; zij is gevallen, gevallen!
106 En voorts, nog een engel zal
zijn bazuin laten schallen, die de
zevende engel is, en zeggen: Het
is volbracht; het is volbracht! Het
a
Lam van God heeft boverwonnen
en de wijnpers alleen cgetreden,
ja, de wijnpers van de hevigheid
van de verbolgenheid van de
almachtige God.
107 En dan zullen de engelen met de heerlijkheid van zijn
macht worden gekroond en de
a
heiligen zullen met zijn bheerlijkheid worden vervuld en hun
c
erfdeel ontvangen en met Hem
d
gelijk worden gemaakt.
108 En dan zal de eerste engel
zijn bazuin wederom in de oren
van alle levenden laten schallen
en de geheime handelingen van
de mensen en de machtige werken van God in de aeerste duizend
jaar bopenbaren.
109 En dan zal de tweede engel
104 c
105 a
106 a
		b
		c

Eerbied;
Vrees — Vrees voor
God.
Openb. 14:8;
LV 1:16.
GS Lam van God.
1 Kor. 15:25.
Jes. 63:3–4;
Openb. 19:15;
GS

107 a
		b
		c
		d
108 a
		b

210

zijn bazuin laten schallen en de
geheime handelingen van de mensen en de gedachten en bedoelingen van hun hart en de machtige
werken van God in de tweede
duizend jaar openbaren —
110 enzovoort, totdat de zevende
engel zijn bazuin zal laten schallen; en hij zal staan op het land en
op de zee, en zweren in de naam
van Hem die op de troon zit, dat
a
tijd niet langer zal bestaan; en
b
Satan, die oude slang, die de duivel wordt genoemd, zal gebonden
worden en cduizend jaar lang niet
worden losgelaten.
111 En dan zal hij voor een
korte tijd worden a losgelaten,
opdat hij zijn legers bijeen kan
brengen.
112 En a Michaël, de zevende
engel, ja, de aartsengel, zal zijn
legers bijeenbrengen, ja, de heerscharen van de hemel.
113 En de duivel zal zijn legers
bijeenbrengen, ja, de heerscharen
van de hel, en ten strijde trekken
tegen Michaël en zijn legers.
114 En dan komt de aveldslag
van de grote God; en de duivel
en zijn legers zullen in hun eigen
plaats worden uitgeworpen,
zodat zij nooit meer macht over
de heiligen zullen hebben.
115 Want Michaël zal hun
veldslagen leveren, en zal hem

LV 76:107; 133:50.
GS Heilige.
GS Celestiale
heerlijkheid.
GS Verhoging.
LV 76:95.
Alma 37:25;
LV 1:3.
LV 77:6–7.

110 a LV 84:100.
		b Openb. 20:1–3;
1 Ne. 22:26;
LV 101:28.
GS Duivel.
		c GS Millennium.
111 a LV 29:22; 43:30–31.
112 a GS Michaël.
114 a Openb. 16:14.
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overwinnen die a streeft naar
de troon van Hem die zit op de
troon, ja, het Lam.
116 Dat is de heerlijkheid van
God en van de ageheiligden, en
zij zullen de bdood nooit meer
aanschouwen.
117 Welnu, voorwaar, Ik zeg u,
mijn avrienden: Beleg uw plechtige samenkomst, zoals Ik u heb
geboden.
118 En omdat niet allen geloof
hebben, moet u ijverig woorden
van awijsheid zoeken en ze elkaar
b
leren; ja, put woorden van wijsheid uit de beste cboeken; zoek
kennis, ja, door studie en ook
door geloof.
119 Organiseer u; bereid alle
nodige dingen voor; en vestig
een ahuis, ja, een huis van gebed,
een huis van vasten, een huis van
geloof, een huis van leren, een
huis van heerlijkheid, een huis
van orde, een huis van God;
120 opdat uw ingaan in de naam
van de Heer zal zijn; opdat uw
uitgaan in de naam van de Heer
zal zijn; opdat al uw begroetingen
in de naam van de Heer zullen
zijn, met opgeheven handen tot
de Allerhoogste.
121 Welnu, a houd op met al
uw lichtzinnig gepraat, met alle
115 a Jes. 14:12–17;
Moz. 4:1–4.
116 a GS Heiliging;
Verhoging.
		b Openb. 21:4;
Alma 11:45; 12:18;
LV 63:49.
GS Onsterfelijk,
onsterfelijkheid.
117 a LV 109:6.
118 a GS Wijsheid.

gelach, met al uw c wellustige
verlangens, met al uw dhoogmoed
en lichtzinnigheid, en met al uw
goddeloze werken.
122 Wijs onder u een leraar aan,
en laten niet allen tegelijkertijd
spreken; maar laat één tegelijk
spreken en laten allen luisteren
naar wat hij zegt, opdat wanneer allen gesproken hebben,
allen door allen opgebouwd
zullen zijn, en opdat eenieder een gelijke gelegenheid zal
hebben.
123 Zie toe dat u elkaar aliefhebt; houd op bbegerig te zijn; leer
delen met elkaar zoals het evangelie vereist.
124 Houd op alui te zijn; houd op
onrein te zijn; houd op bfouten te
zoeken bij elkaar; houd op langer
te slapen dan nodig is; ga vroeg
naar bed, opdat u niet vermoeid
zult zijn; sta vroeg op, opdat uw
lichaam en uw geest versterkt zullen worden.
125 En bovenal: bekleed u met
de band van anaastenliefde, als
met een mantel, die de band is
van volmaking en bvrede.
126 aBid altijd, zodat u niet zult
verslappen, totdat Ik bkom. Zie,
ja, zie, Ik kom spoedig en zal u
tot Mij nemen. Amen.
b

		b LV 88:76–80.
GS Leraar, leren.
		c LV 55:4; 109:7, 14.
119 a LV 95:3; 97:10–17;
109:2–9; 115:8.
GS Tempel, huis des
Heren.
121 a LV 43:34; 100:7.
		b LV 59:15; 88:69.
		c GS Vleselijk.
		d GS Hoogmoed.

123 a
		b
124 a
		b
125 a
		b
126 a
		b

Liefde.
Begeerte, begeren,
begerig.
GS Lui, luiheid.
LV 64:7–10.
GS Kwaadsprekerij.
GS Naastenliefde.
GS Vrede.
GS Gebed.
LV 1:12.
GS
GS
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127 En voorts, aangaande de
orde van het huis dat is bereid
voor het presidium van de
a
school der profeten, gesticht
voor hun onderricht in alle dingen die nuttig zijn voor hen, ja,
voor alle bambtsdragers van de
kerk, of met andere woorden, hen
die geroepen zijn tot de bediening in de kerk, beginnende met
de hogepriesters, ja, tot aan de
diakenen —
128 en dit zal de orde zijn van
het huis van het presidium van
de school: hij die wordt aangewezen als president, of leraar, dient
staande op zijn plaats te worden
aangetroffen, in het huis dat voor
hem zal worden bereid.
129 Daarom zal hij als eerste in
het huis van God aanwezig zijn,
op een plek waar de gemeente in
het huis zijn woorden goed en
duidelijk zal kunnen horen, zonder luide stem.
130 En wanneer hij het huis
van God binnenkomt, want hij
behoort als eerste in het huis te
zijn — zie, dat is prachtig, opdat
hij een voorbeeld zal zijn —
131 laat hem een gebed aopzenden, op zijn knieën voor God, als
teken of ter gedachtenis van het
eeuwigdurend verbond.
132 En wanneer iemand binnenkomt na hem, laat de leraar dan
opstaan, en met zijn handen ten
hemel geheven, ja, uitgestrekt,
127 a

School der
profeten.
		b GS Ambt,
ambtsdrager.
GS

131 a

zijn broeder of broeders begroeten met deze woorden:
133 Bent u een broeder of broeders? Ik begroet u in de naam van
de Here Jezus Christus, als teken
of ter gedachtenis van het eeuwigdurend verbond, in welk verbond
ik u als amedelid ontvang, met
een voornemen dat vast, onverzettelijk en onveranderlijk is, om
uw vriend en bbroeder te zijn door
de genade van God in de banden
van de liefde, om naar alle geboden van God te wandelen, onberispelijk, met dankzegging, voor
eeuwig en altijd. Amen.
134 En wie deze begroeting
onwaardig wordt bevonden, zal
geen plaats onder u hebben, want
u zult niet dulden dat mijn huis
door hem averontreinigd wordt.
135 En wie binnenkomt en
getrouw is voor mijn aangezicht,
en een broeder is, of als het broeders zijn, zullen zij de president
of leraar begroeten met ten hemel
geheven handen, met ditzelfde
gebed en verbond, of door amen
te zeggen, als teken daarvan.
136 Zie, voorwaar, Ik zeg u: Dit
is voor u een voorbeeld van een
wederzijdse begroeting in het
huis van God, in de school der
profeten.
137 En u bent geroepen dat te
doen door gebed en dankzegging,
zoals de Geest zal doen spreken bij
al uw handelingen in het huis des

Aanbidden,
aanbidding.
133 a GS Begeleiding.
		b GS Broeder;
GS
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Zuster.
134 a LV 97:15–17;
110:7–8.
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Heren, in de school der profeten,
opdat het een heiligdom zal worden, een tabernakel van de Heilige
Geest om u aop te bouwen.
138 En u zult niemand uit uw
midden in deze school opnemen,
tenzij hij rein is van het abloed van
dit geslacht;
139 en hij zal opgenomen worden door de verordening van de
a
voetwassing, want daartoe is de
verordening van de voetwassing
ingesteld.

140 En voorts, de verordening
van de voetwassing moet worden bediend door de president
of presiderende ouderling van
de kerk.
141 Deze moet worden ingeleid
met gebed; en na van het brood
en de wijn te hebben agenomen,
moet hij zich omgorden naar het
b
model dat gegeven is in het dertiende hoofdstuk van Johannes’
getuigenis van Mij. Amen.

AFDELING 89
Openbaring gegeven bij monde van de profeet Joseph Smith op
27 februari 1833 te Kirtland (Ohio). Doordat de broeders in de beginperiode van de kerk tabak gebruikten in hun vergaderingen, werd de
profeet ertoe gebracht na te denken over die kwestie; bijgevolg deed
hij navraag bij de Heer hierover. Deze openbaring, die bekendstaat
als het ‘woord van wijsheid’, was het resultaat.
1–9: het gebruik van wijn, sterkedrank, tabak en hete dranken wordt
verboden; 10–17: gewassen, vruchten, vlees en graan zijn verordonneerd voor het gebruik door mens
en dier; 18–21: gehoorzaamheid aan
de wet van het evangelie, met inbegrip van het woord van wijsheid,
voert tot stoffelijke en geestelijke
zegeningen.
Een awoord van wijsheid voor
het welzijn van de raad van hogepriesters, vergaderd in Kirtland,
137 a LV 50:21–24.
138 a LV 88:74–75, 84–85.
139 a GS Wassen,
gewassen,
wassingen.

141 a

en de kerk, en ook de heiligen in
Zion —
2 om begroetend te worden
gezonden; niet als gebod of beperking, maar als openbaring en het
woord van wijsheid om de orde
en de a wil van God uiteen te
zetten aangaande de stoffelijke
behoudenis van alle heiligen in
de laatste dagen —
3 gegeven als een beginsel met
een a belofte, aangepast aan de
capaciteit van de zwakken en de
zwaksten van alle bheiligen die

Avondmaal van
de Heer.
		b Joh. 13:4–17.
89 1 a GS Woord van
wijsheid.
GS

2 a LV 29:34.
GS Geboden van God.
3 a LV 89:18–21.
		b GS Heilige.
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heiligen worden genoemd of kunnen worden genoemd.
4 Zie, voorwaar, aldus zegt u de
Heer: Ten gevolge van de alisten
en lagen die in de laatste dagen
in het hart van bsamenspannende
mensen bestaan en zullen bestaan,
heb Ik u cgewaarschuwd en waarschuw Ik u van tevoren, door u dit
woord van wijsheid door openbaring te geven —
5 dat als iemand onder u awijn
of sterkedrank drinkt, zie, dat niet
goed is, noch gepast in de ogen
van uw Vader, behalve wanneer
u bijeenkomt om uw offeranden
op te offeren voor zijn aangezicht.
6 En zie, dat moet wijn zijn, ja,
a
zuivere wijn van de druif van de
wijnstok, door uzelf bereid.
7 En voorts, asterkedrank is niet
voor de buik, maar voor het wassen van uw lichaam.
8 En voorts, tabak is niet voor
het alichaam, noch voor de buik,
en is niet goed voor de mens,
maar is een kruid voor kneuzingen en al het zieke vee, om met
verstand en deskundigheid te
worden gebruikt.
9 En voorts, hete dranken zijn
niet voor het lichaam of de buik.
10 En voorts, voorwaar, Ik zeg
u: Alle heilzame agewassen heeft
God verordonneerd voor het
gestel en de aard van de mens,
en voor zijn gebruik —
4a

Misleiden,
misleiding.
		b GS Geheime
verenigingen.
		c GS Waarschuwen,
waarschuwing.
5 a Lev. 10:9–11;
Jes. 5:11–12;
GS
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11 ieder gewas op zijn tijd, en
iedere vrucht op haar tijd; al deze
moeten met beleid en adankzegging worden gebruikt.
12 Ja, ook het avlees van bdieren
en van de vogels van de lucht,
heb Ik, de Heer, verordonneerd
voor het gebruik door de mens
met dankzegging; niettemin moet
het cspaarzaam worden gebruikt;
13 en het is Mij welgevallig dat
het niet wordt gebruikt, tenzij
in de wintertijd, of in tijden van
koude of hongersnood.
14 Alle agraan is verordonneerd
voor het gebruik door mens en
dier, om het hoofdvoedsel te zijn,
niet alleen voor de mens, maar
voor de dieren van het veld, en de
vogels van de hemel, en alle wilde
dieren die op de aarde lopen of
kruipen;
15 en deze heeft God gemaakt
voor het gebruik door de mens
uitsluitend in tijden van schaarste
en hongersnood.
16 Alle graan is goed als voedsel
voor de mens; zo ook de vrucht
van de wijnstok; hetgeen vruchten voortbrengt, hetzij in de grond
of boven de grond —
17 niettemin, tarwe is voor de
mens, en maïs voor het rund, en
haver voor het paard, en rogge
voor het pluimvee en voor de varkens, en voor alle dieren van het
veld, en gerst voor alle nuttige

1 Kor. 6:10.
6 a LV 27:1–4.
7 a Spr. 20:1; 23:29–35.
8 a 1 Kor. 3:16–17.
GS Lichaam.
10 a Gen. 1:29;
LV 59:17–20.
11 a GS Dank, dankbaar,

12 a
		b
		c
14 a

dankbaarheid,
dankzegging.
Gen. 9:3;
Lev. 11:1–8.
1 Tim. 4:3–4;
LV 49:18–21.
LV 59:20.
Dan. 1:6–20.
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dieren, en voor alcoholvrije dranken, alsook ander graan.
18 En alle heiligen die eraan
denken deze woorden te bewaren en na te komen, wandelend
in gehoorzaamheid aan de geboden, zullen agezondheid in hun
navel ontvangen en merg voor
hun beenderen;
19 en zullen awijsheid vinden en

grote schatten aan bkennis, ja, verborgen schatten;
20 en zullen a snellen en niet
moe worden, lopen en niet mat
worden.
21 En Ik, de Heer, geef hun een
a
belofte, dat de verwoestende
engel aan hen zal bvoorbijgaan,
zoals aan de kinderen van Israël,
en hen niet zal doden. Amen.

AFDELING 90
Openbaring aan de profeet Joseph Smith, gegeven op 8 maart 1833
te Kirtland (Ohio). Deze openbaring is een verdere stap in de richting van de instelling van het Eerste Presidium (zie het opschrift van
afdeling 81); ten gevolge daarvan werden de genoemde raadgevers
op 18 maart 1833 geordend.
1–5: de sleutels van het koninkrijk
aan Joseph Smith toevertrouwd en
via hem aan de kerk; 6–7: Sidney
Rigdon en Frederick G. Williams
moeten werkzaam zijn in het Eerste Presidium; 8–11: het evangelie
moet worden gepredikt tot de natiën
van Israël, aan de andere volken en
aan de Joden, waarbij ieder mens het
zal horen in zijn eigen taal; 12–18:
Joseph Smith en zijn raadgevers
moeten de kerk in orde brengen;
19–37: diverse personen krijgen
de raad van de Heer om oprecht te
wandelen en in zijn koninkrijk te
werken.
18 a Spr. 3:8.
19 a GS Wijsheid.
		b GS Getuigenis;
Kennis.
20 a Jes. 40:31.

Aldus zegt de Heer: Voorwaar,
voorwaar, Ik zeg u, mijn zoon: Uw
zonden zijn u avergeven, naar uw
smeekbede, want uw gebeden en
de gebeden van uw broeders zijn
tot in mijn oren opgestegen.
2 Daarom, u bent van nu af
aan gezegend, u die de asleutels
draagt van het u gegeven koninkrijk; welk bkoninkrijk voor de laatste maal tevoorschijn komt.
3 Voorwaar, Ik zeg u: De sleutels
van dit koninkrijk zullen u nooit
ontnomen worden, zolang u in de
wereld bent, noch in de komende
wereld;

21 a LV 84:80.
		b Ex. 12:23, 29.
90 1 a GS Vergeven.
2 a LV 65:2.
GS Sleutels van het

			 priesterschap.
		b GS Koninkrijk van
God of koninkrijk
van de hemel.
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4 niettemin zullen de orakelen
door middel van u aan een ander
worden gegeven, ja, aan de kerk.
5 En laten allen die de orakelen
van God ontvangen, aoppassen
hoe zij die beschouwen, opdat
zij niet als iets gerings worden
gerekend, en zij daardoor onder
veroordeling worden gebracht en
struikelen en vallen wanneer de
stormen afdalen en de winden
waaien en de bregens neervallen
en tegen hun huis slaan.
6 En voorts, voorwaar, Ik zeg
tot uw broeders, Sidney Rigdon en Frederick G. Williams,
dat ook hun zonden hun zijn
vergeven, en zij worden als uw
gelijken gerekend in het dragen
van de sleutels van dit laatste
koninkrijk;
7 alsook, door uw bediening, de
sleutels van de aschool der profeten, die op mijn gebod is gesticht;
8 opdat zij daardoor zullen worden vervolmaakt in hun bediening voor het heil van Zion, en
van de natiën van Israël, en van
de andere volken, zovelen als er
willen geloven;
9 opdat zij door uw bediening
het woord zullen ontvangen, en
door hun bediening het woord zal
a

4 a Hand. 7:38;
Rom. 3:2;
Hebr. 5:12;
LV 124:39, 126.
GS Profeteren,
profetie.
5 a LV 1:14.
		b Matt. 7:26–27.
7 a GS School der
profeten.
9 a 1 Ne. 13:42;
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uitgaan tot de einden der aarde,
a
eerst tot de bandere volken, en
zie, ja, zie, dan zullen zij zich
wenden tot de Joden.
10 En dan komt de dag dat de
arm van de Heer in macht zal worden ageopenbaard ter overtuiging
van de natiën, de heidense natiën,
het huis van bJozef, van het evangelie van hun behoudenis.
11 Want te dien dage zal het
geschieden dat eenieder de volheid van het evangelie zal ahoren
in zijn eigen tong, en in zijn eigen
taal, door middel van hen die tot
die bmacht zijn cgeordend, door
de bediening van de dTrooster, die
op hen is uitgestort voor de openbaring van Jezus Christus.
12 En nu, voorwaar, Ik zeg u:
Ik geef u een gebod dat u moet
doorgaan in de abediening en het
presidentschap.
13 En wanneer u de vertaling
van de profeten hebt voltooid,
zult u van die tijd af a leiding
geven aan de aangelegenheden
van de kerk en de bschool;
14 en van tijd tot tijd, zoals door
de Trooster zal worden bekendgemaakt, aopenbaringen ontvangen
ter ontvouwing van de bverborgenheden van het koninkrijk;

LV 107:33; 133:8.
		b Matt. 19:30;
Ether 13:10–12.
10 a LV 43:23–27;
88:84, 87–92.
		b Gen. 49:22–26;
1 Ne. 15:13–14.
11 a GS Zendingswerk.
		b GS Priesterschap.
		c GS Ordenen,
ordening;

		d
12 a
13 a
		b
14 a
		b

Roepen, roeping, door
God geroepen.
GS Trooster.
GS Dienen.
LV 107:91–92.
GS School der
profeten.
GS Openbaring.
GS Verborgenheden
van God.
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15 en de kerkgemeenten in orde
brengen, en astuderen en bleren
en bekend raken met alle goede
boeken, en met ctalen, tongen en
volken.
16 En dat zal uw leven lang uw
taak en uw zending zijn: om in
raadsvergaderingen te presideren
en alle aangelegenheden van deze
kerk en dit koninkrijk te regelen.
17 Sta niet a beschaamd en
word niet te schande, maar wees
gewaarschuwd in al uw hooghartigheid en btrots, want deze spannen een valstrik voor uw ziel.
18 Breng uw huis in orde; houd
a
traagheid en bonreinheid ver van
u.
19 Welnu, voorwaar, Ik zeg u:
Laat er zo spoedig mogelijk een
plaats worden verschaft voor het
gezin van uw raadgever en schrijver, ja, Frederick G. Williams.
20 En laat mijn bejaarde dienstknecht, aJoseph Smith sr., met zijn
gezin blijven wonen op de plek
waar hij nu woont; en laat die niet
worden verkocht totdat de mond
van de Heer het aangeeft.
21 En laat mijn raadgever, ja,
a
Sidney Rigdon, blijven waar hij
nu woont totdat de mond van de
Heer het aangeeft.
22 En laat de bisschop ijverig
zoeken naar een agevolmachtigde,
15 a LV 88:76–80, 118;
93:53.
		b LV 107:99–100;
130:18–19.
		c GS Taal.
17 a Rom. 1:16;
2 Ne. 6:13.
		b LV 88:121.
GS Hoogmoed.

en laat het een man zijn die over
b
rijkdommen beschikt — een
man van God, en met een sterk
geloof —
23 opdat hij daardoor in staat zal
worden gesteld alle schulden te
vereffenen; opdat het voorraadhuis van de Heer geen slechte
naam zal krijgen in de ogen van
de mensen.
24 Zoek aijverig, bbid altijd en
wees gelovig, en calle dingen zullen voor uw welzijn samenwerken, indien u oprecht wandelt en
het dverbond in gedachten houdt
waarmee u zich onderling verbonden hebt.
25 Laat uw a huisgezin klein
zijn, in het bijzonder dat van mijn
bejaarde dienstknecht Joseph
Smith sr., met betrekking tot hen
die niet tot uw gezin behoren;
26 opdat die dingen die u worden verschaft om mijn werk tot
stand te brengen, u niet worden
ontnomen en gegeven aan hen die
het niet waardig zijn —
27 en u daardoor wordt gehinderd in het volbrengen van die
dingen die Ik u heb geboden.
28 En voorts, voorwaar, Ik zeg
u: Het is mijn wil dat mijn dienstmaagd Vienna Jaques geld ontvangt om haar onkosten te dekken
en optrekt naar het land Zion;

18 a LV 58:26–29.
GS Lui, luiheid.
		b LV 38:42.
20 a GS Smith sr., Joseph.
21 a GS Rigdon, Sidney.
22 a LV 84:112–113.
		b Jakob 2:17–19.
24 a GS IJver.
		b GS Gebed.

		c Ezra 8:22;
Rom. 8:28;
LV 100:15; 122:7–8.
		d GS Verbond.
25 a I.E. de armen voor
wie Joseph Smith sr.
zorgde.
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29 en dat het resterende geld aan
Mij zal worden toegewijd, en dat
zij zal worden beloond in de door
Mij bestemde tijd.
30 Voorwaar, Ik zeg u dat het
gepast is in mijn ogen dat zij naar
het land Zion optrekt en een erfdeel ontvangt uit de hand van de
bisschop;
31 opdat zij zich er in vrede
zal kunnen vestigen, voor zover
zij getrouw is, en van die tijd af
haar dagen niet in ledigheid zal
doorbrengen.
32 En zie, voorwaar, Ik zeg u
dat u dit gebod zult opschrijven,
en uw broeders in Zion zeggen,
met liefde groetend, dat Ik u ook
heb geroepen om te apresideren in
Zion in de door Mij bestemde tijd.
33 Daarom, laten zij ophouden
Mij te vermoeien aangaande die
aangelegenheid.
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34 Zie, Ik zeg u dat uw broeders
in Zion zich beginnen te bekeren,
en de engelen verheugen zich
over hen.
35 Toch zijn er vele dingen
waarin Ik geen welbehagen heb;
en Ik heb geen welbehagen in
mijn dienstknecht a William E.
McLellin, noch in mijn dienstknecht Sidney Gilbert; en ook
de bisschop en anderen hebben vele dingen om zich van te
bekeren.
36 Maar voorwaar, Ik zeg u dat
Ik, de Heer, zal redeneren met
a
Zion, en pleiten bij haar sterken, en haar bkastijden totdat zij
overwint en c rein is voor mijn
aangezicht.
37 Want zij zal niet uit haar
plaats worden verwijderd. Ik, de
Heer, heb het gesproken. Amen.

AFDELING 91
Openbaring gegeven bij monde van de profeet Joseph Smith op
9 maart 1833 te Kirtland (Ohio). De profeet was in die tijd bezig
met de vertaling van het Oude Testament. Toen hij bij dat gedeelte
van de aloude geschriften was gekomen dat de apocriefen wordt
genoemd, deed hij navraag bij de Heer en ontving deze aanwijzing.
1–3: de apocriefen zijn grotendeels
juist vertaald, maar bevatten vele
tussenvoegingen door mensenhanden die niet waar zijn; 4–6: zij zijn
nuttig voor wie door de Geest worden verlicht.
32 a LV 107:91–92.
35 a LV 66:1; 75:6–9.
36 a GS Zion.

Voorwaar, aldus zegt de Heer
tot u aangaande de aapocriefen:
Er staan vele dingen in die waar
zijn, en ze zijn grotendeels juist
vertaald;
2 er staan vele dingen in die niet

Kastijden,
kastijding.
		c GS Zuiver, zuiverheid.
		b

GS

91 1 a

GS

Apocriefen.
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waar zijn, die tussenvoegingen
zijn door mensenhanden.
3 Voorwaar, Ik zeg u dat het niet
nodig is dat de apocriefen worden
vertaald.
4 Welnu, wie ze leest, laat hem
a
begrijpen, want de Geest maakt
waarheid bekend;

5 en wie door de aGeest wordt
verlicht, zal er nut van hebben;
6 en wie niet ontvangt door
de Geest, kan er geen nut van
hebben. Daarom is het niet
nodig dat ze worden vertaald.
Amen.

AFDELING 92
Openbaring gegeven aan de profeet Joseph Smith op 15 maart 1833 te
Kirtland (Ohio). Deze openbaring instrueert Frederick G. Williams,
die kort tevoren tot raadgever van Joseph Smith was benoemd, over
zijn taken in de Verenigde Firma (zie de opschriften van de afdelingen 78 en 82).
1–2: de Heer geeft een gebod met
betrekking tot toelating tot de verenigde orde.
Voorwaar, aldus zegt de Heer: Ik
geef de averenigde orde, die georganiseerd is volgens het eerder
gegeven gebod, een openbaring
en gebod aangaande mijn dienstknecht Frederick G. Williams: dat

u hem in de orde zult opnemen.
Wat Ik tot één zeg, zeg Ik tot allen.
2 En voorts, Ik zeg tot u, mijn
dienstknecht Frederick G. Williams: U zult een werklustig lid
zijn in deze orde; en voor zover
u getrouw bent in het onderhouden van alle vorige geboden, zult
u voor eeuwig worden gezegend.
Amen.

AFDELING 93
Openbaring gegeven bij monde van de profeet Joseph Smith op 6 mei
1833 te Kirtland (Ohio).
1–5: allen die getrouw zijn, zullen de
Heer zien; 6–18: Johannes getuigde
dat de Zoon van God van genade tot
genade ging totdat Hij een volheid
ontving van de heerlijkheid van de
Vader; 19–20: getrouwen, die genade
voor genade ontvangen, zullen ook
van zijn volheid ontvangen; 21–22:
4a
5a

GS
GS

Begrijpen, begrip.
Heilige Geest;

wie door Christus zijn gewonnen,
zijn de kerk van de Eerstgeborene;
23–28: Christus ontving een volheid
van alle waarheid, en door gehoorzaamheid kan de mens hetzelfde doen;
29–32: de mens was in het begin bij
God; 33–35: de elementen zijn eeuwig en de mens kan in de opstanding

			 Inspiratie,
inspireren.

92 1 a LV 82:11, 15–21.
GS

Verenigde orde.
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een volheid van vreugde ontvangen;
36–37: de heerlijkheid van God is
intelligentie; 38–40: kinderen zijn
onschuldig voor Gods aangezicht
dankzij de verlossing door Christus;
41–53: de leidinggevende broeders
wordt geboden hun gezin in orde te
brengen.
Voorwaar, aldus zegt de Heer:
Het zal geschieden dat iedere ziel
die zijn zonden averzaakt en tot
Mij komt, en mijn naam baanroept
en mijn stem c gehoorzaamt en
mijn geboden onderhoudt, mijn
d
aangezicht zal ezien en zal weten
dat Ik ben;
2 en dat Ik het ware alicht ben
dat ieder mens verlicht die in de
wereld komt;
3 en dat Ik ain de Vader ben, en
de Vader in Mij, en de Vader en
Ik één zijn —
4 de Vader aomdat Hij Mij van
zijn volheid heeft bgegeven, en de
Zoon omdat Ik in de wereld ben
geweest en cvlees tot mijn tabernakel heb gemaakt en onder de
mensenkinderen heb gewoond.
5 Ik was in de wereld en ontving
93 1 a
		b
		c
		d
		e

2a

Bekeren (zich),
bekering;
Waardig,
waardigheid.
Joël 2:32.
GS Gehoorzaam,
gehoorzaamheid,
gehoorzamen.
BJS 1 Joh. 4:12
(Aanhangsel).
Ex. 33:11;
LV 38:7–8; 67:10–12;
88:68; 101:23; 130:3.
GS Trooster.
Joh. 1:4–9;
GS
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van mijn Vader, en zijn werken
waren volkomen duidelijk.
6 En aJohannes heeft de volheid
van mijn bheerlijkheid gezien en
ervan getuigd, en het volledige
c
verslag van Johannes zal hierna
worden geopenbaard.
7 En hij heeft als volgt getuigd
en gezegd: Ik heb zijn heerlijkheid
gezien, dat Hij in het abegin was,
voordat de wereld was;
8 daarom, in het begin was het
a
Woord, want Hij was het Woord,
ja, de bode van het heil —
9 het alicht en de bVerlosser van
de wereld; de Geest van de waarheid, die in de wereld kwam,
omdat de wereld door Hem was
gemaakt, en in Hem was het leven
van de mensen en het licht van
de mensen.
10 De werelden zijn door Hem
a
gemaakt; de mens is door Hem
gemaakt; alle dingen zijn door
Hem gemaakt, en in Hem en uit
Hem.
11 En ik, Johannes, getuig dat ik
zijn heerlijkheid heb aanschouwd,
als de heerlijkheid van de Eniggeborene van de Vader, vol genade

			 LV 14:9; 84:45–47;
88:6–7.
GS Licht, licht van
Christus.
3 a Joh. 10:25–38;
17:20–23;
LV 50:43–45.
4 a Mos. 15:1–7.
		b GS Jezus Christus —
Gezag.
		c Luk. 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.

a

6 a Joh. 1:34.
		b GS Jezus Christus —
De heerlijkheid van
Jezus Christus.
		c Joh. 20:30–31.
7 a Joh. 1:1–3, 14; 17:5;
LV 76:39.
8 a GS Jehova;
Jezus Christus.
9 a GS Licht, licht van
Christus.
		b GS Verlosser.
10 a Hebr. 1:1–3;
LV 76:24;
Moz. 1:31–33.
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en waarheid, ja, de Geest van de
waarheid, die is gekomen en in
het vlees heeft gewoond en onder
ons heeft gewoond.
12 En ik, Johannes, zag dat Hij
aanvankelijk niet van de a volheid ontving, maar bgenade voor
genade ontving;
13 en Hij ontving aanvankelijk
niet van de volheid, maar vorderde van agenade tot genade,
totdat Hij een volheid ontving;
14 en aldus werd Hij de aZoon
van God genoemd, omdat Hij
aanvankelijk niet van de volheid
ontving.
15 En ik, aJohannes, getuig: En
zie, de hemelen werden geopend
en de bHeilige Geest daalde op
Hem neer in de gedaante van een
c
duif, en ging op Hem zitten, en
er kwam een stem uit de hemel
die zei: Dit is mijn dgeliefde Zoon.
16 En ik, Johannes, getuig dat
Hij een volheid van de heerlijkheid van de Vader ontving;
17 en Hij ontving aalle bmacht,
zowel in de hemel als op aarde,
en de heerlijkheid van de cVader
was met Hem, want Hij woonde
in Hem.
12 a
		b
13 a
14 a

15 a
		b
		c
		d
17 a
		b

Filipp. 2:6–11.
Joh. 1:16–17.
Luk. 2:52.
Luk. 1:31–35;
LV 6:21.
GS God, Godheid —
God de Zoon.
Joh. 1:29–34.
GS Heilige Geest.
GS Duif, teken van de.
Matt. 3:16–17.
Matt. 28:18;
Joh. 17:2;
1 Petr. 3:22.
GS Jezus Christus —

		c
19 a

20 a
		b
		c

18 En het zal geschieden, als u
getrouw bent, dat u de volheid
van het getuigenis van Johannes
zult ontvangen.
19 Ik geef u deze woorden,
opdat u zult begrijpen en weten
hoe te aaanbidden, en weten wat
u aanbidt, opdat u tot de Vader
zult komen in mijn naam, en te
zijner tijd zult ontvangen van zijn
volheid.
20 Want indien u mijn ageboden
onderhoudt, zult u van zijn bvolheid ontvangen, en in Mij worden
c
verheerlijkt zoals Ik in de Vader;
daarom, Ik zeg u: U zult dgenade
voor genade ontvangen.
21 En nu, voorwaar, Ik zeg u: Ik
was in het abegin bij de Vader, en
ben de bEerstgeborene;
22 en allen die door Mij gewonnen worden, zijn adeelgenoot van
zijn bheerlijkheid en zijn de kerk
van de Eerstgeborene.
23 U was eveneens in het begin
a
bij de Vader, hetgeen geest is, ja,
de geest van de waarheid;
24 en awaarheid is bkennis van
dingen zoals ze zijn, en zoals
ze waren, en zoals ze zullen
zijn;

Gezag;
Macht.
GS God, Godheid —
God de Vader.
Joh. 4:21–26; 17:3;
Hand. 17:22–25.
GS Aanbidden,
aanbidding.
LV 50:28.
Joh. 1:16;
LV 84:36–39.
Joh. 17:4–5, 22.
GS Mens — De mens,
zijn potentieel om als
zijn hemelse Vader te

worden.
		d GS Genade.
21 a Joh. 1:1–2;
1 Petr. 1:19–20;
Moz. 4:2.
		b GS Eerstgeborene.
22 a 1 Petr. 5:1;
LV 133:57.
		b GS Celestiale
heerlijkheid.
23 a GS Mens — De mens,
een geestkind van
onze hemelse Vader.
24 a GS Waarheid.
		b GS Kennis.
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25 en wat ook meer of minder
is dan dit, is de geest van die boze
die een b leugenaar is geweest
vanaf het begin.
26 De Geest van de awaarheid is
uit God. Ik ben de Geest van de
waarheid en Johannes getuigde
van Mij toen hij zei: Hij ontving
een volheid van waarheid, ja,
zelfs van alle waarheid;
27 en niemand ontvangt een
a
volheid tenzij hij zijn geboden
onderhoudt.
28 Wie zijn geboden a onderhoudt, ontvangt waarheid en
b
licht, totdat hij in waarheid is
verheerlijkt en alle dingen cweet.
29 De mens was eveneens in het
a
begin bij God. bIntelligentie, of
het licht van de waarheid, is niet
geschapen of gemaakt, en dat kan
ook niet.
30 Alle waarheid is onafhankelijk in die sfeer waarin God haar
heeft geplaatst, om zelfstandig te
a
handelen, zoals ook alle intelligentie; anders is er geen bestaan.
31 Zie, hierin ligt de akeuzevrijheid van de mens en hierin ligt
a

25 a LV 20:35.
		b Joh. 8:44;
2 Ne. 2:18;
Moz. 4:4.
26 a Joh. 14:6.
27 a GS Volmaakt.
28 a GS Gehoorzaam,
gehoorzaamheid,
gehoorzamen.
		b LV 50:24; 84:45.
GS Licht, licht van
Christus.
		c Joh. 17:3;
LV 88:49, 67.
29 a Abr. 3:18.
GS Mens;
Voorsterfelijk leven.
		b GS Intelligentie,
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de veroordeling van de mens;
want hetgeen vanaf het begin is
geweest, is bvolkomen duidelijk
voor hen, en zij nemen het licht
niet aan.
32 En eenieder wiens geest het
a
licht niet aanneemt, staat onder
veroordeling.
33 Want de mens is ageest. De
b
elementen zijn eeuwig, en geest
en element, onscheidbaar verbonden, ontvangen een volheid van
vreugde;
34 en wanneer a gescheiden,
kan de mens geen volheid van
b
vreugde ontvangen.
35 De aelementen zijn de tabernakel van God; ja, de mens is de
tabernakel van God, ja, een btempel; en welke tempel ook ontwijd
is, God zal die tempel verwoesten.
36 De aheerlijkheid van God is
b
intelligentie of, met andere woorden, clicht en waarheid.
37 Licht en waarheid verzaken
die aboze.
38 Iedere mensengeest was in
het begin aonschuldig; en omdat
God de mens van de bval heeft

intelligenties.
30 a 2 Ne. 2:13–27.
31 a GS Keuzevrijheid.
		b Deut. 30:11–14;
LV 84:23–24.
32 a GS Licht, licht van
Christus;
Waarheid.
33 a LV 77:2;
Abr. 5:7–8.
GS Mens — De mens,
een geestkind van
onze hemelse
Vader.
		b LV 131:7–8; 138:17.
GS Opstanding.
34 a 2 Ne. 9:8–10.
		b GS Vreugde.

35 a LV 130:22.
		b 1 Kor. 3:16–17.
36 a GS Heerlijkheid;
Jezus Christus — De
heerlijkheid van
Jezus Christus.
		b LV 130:18–19;
Abr. 3:19.
GS Intelligentie,
intelligenties.
		c LV 88:6–13.
37 a Moz. 1:12–16.
GS Duivel.
38 a GS Onschuld,
onschuldig.
		b GS Val van Adam
en Eva.
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verlost, zijn de mensen, in
hun kinderlijke staat, wederom
d
onschuldig geworden voor het
aangezicht van God.
39 En die boze komt en aneemt,
door ongehoorzaamheid en
wegens de boverlevering van hun
vaderen, licht en waarheid van de
mensenkinderen weg.
40 Maar Ik heb u geboden uw
a
kinderen in licht en waarheid
groot te brengen.
41 Maar voorwaar, Ik zeg u, mijn
dienstknecht Frederick G. Williams: U bent onder die veroordeling gebleven;
42 u hebt uw kinderen geen licht
en waarheid abijgebracht, volgens
de geboden; en die boze heeft, tot
nu toe, macht over u, en dat is de
oorzaak van uw ellende.
43 En nu, een gebod geef Ik u:
indien u wilt worden verlost, zult
u uw eigen huis in aorde brengen,
want er zijn vele dingen die niet
juist zijn in uw huis.
44 Voorwaar, Ik zeg tot mijn
dienstknecht Sidney Rigdon, dat
hij in een aantal dingen de geboden aangaande zijn kinderen
niet heeft onderhouden; daarom,
breng eerst uw huis in orde.
45 Voorwaar, Ik zeg tot mijn
dienstknecht Joseph Smith jr.,
c

38 c Mos. 27:24–26;
Moz. 5:9;
Art. 1:3.
GS Verlossen,
verlossing, verlost.
		d Mro. 8:8, 12, 22;
LV 29:46–47.
GS Heil — Heil van
kinderen.
39 a Matt. 13:18–19;
2 Kor. 4:3–4;

of met andere woorden, Ik zal u
a
vrienden noemen, want u bent
mijn vrienden, en u zult een erfdeel hebben bij Mij —
46 Ik heb u a dienstknechten
genoemd omwille van de wereld,
en u bent hun dienstknechten
omwille van Mij —
47 en nu, voorwaar, Ik zeg tot
Joseph Smith jr.: U hebt de geboden niet onderhouden, en moet
a
berispt worden voor het aangezicht van de Heer;
48 uw agezin moet zich bekeren
en een aantal dingen verzaken en
ernstiger acht slaan op uw woorden, of uit hun plaats worden
verwijderd.
49 Wat Ik tot één zeg, zeg Ik tot
allen; abid altijd, opdat die boze
geen macht in u zal hebben, en u
niet uit uw plaats zal verwijderen.
50 Ook mijn dienstknecht
Newel K. Whitney, bisschop in
mijn kerk, moet gekastijd worden, en hij moet zijn gezin in
orde brengen en ervoor zorgen dat zij thuis ijveriger zijn en
meer betrokken, en altijd bidden,
anders zullen zij uit hun aplaats
worden verwijderd.
51 Welnu, Ik zeg u, mijn vrienden, laat mijn dienstknecht Sidney Rigdon zijn reis aanvangen,

Alma 12:9–11.
		b Ezech. 20:18–19;
Alma 3:8.
GS Overlevering.
40 a GS Gezin — Plichten
van de ouders.
42 a 1 Sam. 3:11–13;
LV 68:25–31.
43 a 1 Tim. 3:4–5.
45 a LV 84:63; 88:62.
46 a Lev. 25:55;

47 a
48 a
49 a
50 a

1 Ne. 21:3–8.
GS Dienstbetoon.
LV 95:1–2.
GS Kastijden,
kastijding.
GS Gezin — Plichten
van de kinderen.
3 Ne. 18:15–21.
LV 64:40.
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en voortmaken, en ook het jaar
van het welbehagen van de Heer
en het evangelie van behoudenis
verkondigen, zoals Ik hem zal
doen spreken; en doordat u verenigd bent in gelovig gebed zal Ik
hem ondersteunen.
52 En laten mijn dienstknechten
Joseph Smith jr. en Frederick G.
Williams ook voortmaken, en
het zal hun worden gegeven volgens het gelovige gebed; en voor
zover u mijn woorden bewaart,
a
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zult u in deze wereld niet worden beschaamd, noch in de toekomende wereld.
53 En voorwaar, Ik zeg u dat het
mijn wil is dat u voortmaakt met
het avertalen van mijn Schriften,
en met het bverkrijgen van ckennis van geschiedenis en van landen en van koninkrijken, van de
wetten van God en de mens, en
dit alles voor de behoudenis van
Zion. Amen.

AFDELING 94
Openbaring gegeven bij monde van de profeet Joseph Smith op
2 augustus 1833 te Kirtland (Ohio). Hyrum Smith, Reynolds Cahoon
en Jared Carter worden als kerkelijk bouwcomité aangewezen.
1–9: de Heer geeft een gebod in verband met de bouw van een huis voor
het werk van het presidium; 10–
12: er moet een drukkerij worden
gebouwd; 13–17: bepaalde erfdelen
worden toegewezen.
En voorts, voorwaar, Ik zeg u,
mijn avrienden: Een gebod geef
Ik u, dat u zult beginnen met het
ontwerp van de stad van de bring
Zion, met de voorbereiding van
een begin en fundering daarvan,
hier in het land Kirtland, te beginnen met mijn huis.
2 En zie, het moet worden
gedaan volgens het aplan dat Ik
u heb gegeven.
3 En laat het eerste perceel aan
de zuidkant Mij worden gewijd
51 a Luk. 4:19.
53 a GS Bijbelvertaling van
Joseph Smith (BJS).

voor de bouw van een huis voor
het presidium, voor het werk van
het presidium, bij het verkrijgen
van openbaringen; en voor het
werk van de bediening van het
a
presidium, bij alle dingen die
verband houden met de kerk en
het koninkrijk.
4 Voorwaar, Ik zeg u dat het
zal worden gebouwd vijfenvijftig voet bij vijfenzestig voet, in
de breedte ervan en in de lengte
ervan, in de binnenzaal.
5 En er zal een benedenzaal en
een bovenzaal zijn, volgens het
plan dat u hierna zal worden
gegeven.
6 En het zal vanaf de fundering aan de Heer worden toegewijd, volgens de orde van het

		b LV 88:76–80, 118.
		c GS Kennis.
94 1 a LV 93:45.

		b GS Ring.
2 a LV 52:14–15.
3 a LV 107:9, 22.
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priesterschap, volgens het plan
dat u hierna zal worden gegeven.
7 En het zal geheel aan de Heer
worden toegewijd voor het werk
van het presidium.
8 En u zult niet dulden dat iets
a
onreins daar binnenkomt; en
mijn bheerlijkheid zal er zijn en
mijn tegenwoordigheid zal er zijn.
9 Maar als er iets aonreins binnenkomt, zal mijn heerlijkheid er
niet zijn; en mijn tegenwoordigheid zal er niet binnenkomen.
10 En voorts, voorwaar, Ik zeg u:
Het tweede perceel aan de zuidkant zal aan Mij worden toegewijd voor de bouw van een huis
voor Mij, voor het werk van het
a
drukken van de bvertaling van
mijn Schriften, en al die dingen
die Ik u gebieden zal.
11 En het zal vijfenvijftig voet bij
vijfenzestig voet zijn in de breedte
ervan en in de lengte ervan, in de
binnenzaal; en er zal een beneden-
en een bovenzaal zijn.
12 En dit huis zal geheel aan de

Heer worden toegewijd vanaf zijn
fundering, voor het werk van het
drukken, bij al die dingen die Ik
u gebieden zal, om heilig te zijn,
onbesmet, volgens het plan voor
alle dingen zoals het u gegeven
zal worden.
13 En op het derde perceel zal
mijn dienstknecht Hyrum Smith
zijn erfdeel ontvangen.
14 En op de eerste en tweede
percelen aan de noordkant zullen mijn dienstknechten Reynolds
Cahoon en Jared Carter hun erfdeel ontvangen —
15 opdat zij het werk zullen verrichten dat Ik hun heb toegewezen, om een comité te vormen om
mijn huizen te bouwen, volgens
het gebod dat Ik, de Here God, u
heb gegeven.
16 Deze twee huizen moeten niet
worden gebouwd voor Ik u een
gebod geef dienaangaande.
17 En nu geef Ik u niets meer op
dit tijdstip. Amen.

AFDELING 95
Openbaring gegeven bij monde van de profeet Joseph Smith op 1 juni
1833 te Kirtland (Ohio). Deze openbaring is een voortzetting van de
goddelijke aanwijzingen om een huis te bouwen voor aanbidding en
instructie, het huis des Heren. (Zie afdeling 88:119–136.)
1–6: de heiligen worden gekastijd
omdat zij het huis des Heren niet
gebouwd hebben; 7–10: de Heer wenst
zijn huis te gebruiken om zijn volk
8 a Luk. 19:45–46;
LV 109:16–20.
		b 1 Kon. 8:10–11.

te begiftigen met macht van omhoog;
11–17: het huis moet worden ingewijd als plaats van aanbidding en als
de school der apostelen.

GS Heerlijkheid.
9 a LV 97:15–17.
10 a LV 104:58–59.

		b

Bijbelvertaling van
Joseph Smith (BJS).
GS
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Voorwaar, aldus zegt de Heer
tot u die Ik liefheb, en wie Ik liefheb, akastijd Ik ook, opdat hun
zonden kunnen worden b vergeven, want met de kastijding
bereid Ik in alle dingen een weg
voor hun cbevrijding uit de dverzoeking, en Ik heb u liefgehad —
2 welnu, u moet worden gekastijd
en berispt voor mijn aangezicht;
3 want u hebt een zeer ernstige
zonde tegen Mij begaan, doordat
u niet in alle dingen acht hebt
geslagen op het grote gebod dat
Ik u heb gegeven aangaande het
bouwen van mijn ahuis;
4 voor de voorbereiding waarmee Ik voornemens ben mijn
apostelen voor te bereiden om
mijn wijngaard voor de laatste
maal te asnoeien, opdat Ik mijn
b
vreemde daad zal kunnen verrichten, opdat Ik mijn Geest zal
kunnen cuitstorten op alle vlees —
5 maar zie, voorwaar, Ik zeg
u dat er velen onder u zijn die
geordend zijn, die Ik heb geroepen, maar weinigen van hen zijn
a
gekozen.
6 Wie niet zijn gekozen, hebben
95 1 a Deut. 11:1–8;

		b
		c
		d
3a

4a

Spr. 13:18;
Hebr. 12:5–11;
Hel. 15:3;
LV 101:4–5; 105:6.
GS Kastijden,
kastijding.
GS Vergeven.
1 Kor. 10:13.
GS Verzoeken,
verzoeking.
Haggaï 1:7–11;
LV 88:119.
GS Tempel, huis des
Heren.
Jakob 5:61–75;
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een zeer ernstige zonde begaan,
doordat zij in aduisternis wandelen midden op de dag.
7 En om die reden heb Ik u een
gebod gegeven dat u uw aplechtige samenkomst moest bijeenroepen, opdat uw bvasten en uw
rouwgeschrei zou opstijgen tot
de oren van de Here cZebaoth,
hetgeen vertaald betekent: de
d
Schepper van de eerste dag, het
begin en het einde.
8 Ja, voorwaar, Ik zeg u: Ik heb
u een gebod gegeven dat u een
huis moest bouwen, in welk huis
Ik voornemens ben hen die Ik heb
gekozen, te abegiftigen met macht
van omhoog;
9 want dat is de abelofte van de
Vader aan u; daarom gebied Ik u
te blijven, evenals mijn apostelen
te Jeruzalem.
10 Niettemin hebben mijn
dienstknechten een zeer ernstige
zonde begaan; en er ontstonden
a
twisten in de bschool der profeten, hetgeen zeer krenkend voor
Mij was, zegt uw Heer; daarom
heb Ik hen weggestuurd om te
worden gekastijd.

			 LV 24:19; 33:3–4.
GS Wijngaard van de
Heer.
		b Jes. 28:21;
LV 101:95.
		c Spr. 1:23;
Joël 2:28;
LV 19:38.
GS Gaven van de
Geest;
Heilige Geest.
5 a Matt. 20:16;
LV 105:35–37;
121:34–40.
GS Verkiezing.
6 a GS Duisternis,

geestelijke.
7 a LV 88:70, 74–82,
117–120.
		b GS Vasten.
		c GS Jehova.
		d GS Scheppen,
schepping.
8 a LV 38:32; 39:15; 43:16;
110:9–10.
GS Begiftiging.
9 a Luk. 24:49.
10 a GS Twist.
		b GS School der
profeten.
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11 Voorwaar, Ik zeg u: Het is
mijn wil dat u een huis bouwt.
Indien u mijn geboden onderhoudt, zult u de macht hebben
om het te bouwen.
12 Indien u mijn geboden niet
a
onderhoudt, zal de bliefde van de
Vader niet in u blijven, waardoor
u in duisternis zult wandelen.
13 Welnu, hier is wijsheid en
de zin van de Heer: laat het huis
gebouwd worden, maar niet naar
de wijze van de wereld, want Ik
geef het u niet dat u zult leven
naar de wijze van de wereld;
14 daarom, laat het worden
gebouwd naar de wijze die Ik
zal tonen aan drie van u, die u
zult aanwijzen en ordenen tot die
macht.

15 En de afmeting daarvan zal
vijfenvijftig voet in de breedte
zijn, en laat het vijfenzestig voet
in de lengte zijn, in de binnenzaal
daarvan.
16 En laat het onderste gedeelte
van de binnenzaal aan Mij worden toegewijd voor uw avondmaal, en voor uw prediking, en
uw vasten, en uw bidden, en het
a
opzenden van uw heiligste verlangens aan Mij, zegt uw Heer.
17 En laat het bovenste gedeelte
van de binnenzaal aan Mij worden toegewijd voor de school
van mijn apostelen, zegt de Zoon
a
Ahman, of met andere woorden,
Alfus; of met andere woorden,
Omegus; ja, Jezus Christus, uw
b
Heer. Amen.

AFDELING 96
Openbaring gegeven aan de profeet Joseph Smith op 4 juni 1833
te Kirtland (Ohio), waarin de orde van de stad of ring Zion wordt
uiteengezet; gegeven als voorbeeld voor de heiligen in Kirtland. De
aanleiding was een conferentie voor hogepriesters en het voornaamste
onderwerp van bespreking was de overdracht van bepaalde percelen
bouwland, bekend als de French-hoeve, die de kerk bezat in de buurt
van Kirtland. Omdat de conferentie het niet eens kon worden over
wie er voor de boerderij verantwoordelijk moest zijn, stemden allen
ermee in navraag te doen bij de Heer over deze zaak.
1: de ring Kirtland van Zion moet
sterk worden gemaakt; 2–5: de bisschop moet de erfdelen voor de heiligen verdelen; 6–9: John Johnson moet
lid worden van de verenigde orde.
12 a Joh. 15:10.
		b 1 Joh. 2:10, 15.
16 a LV 59:9–14.

Zie, Ik zeg u: Hier is wijsheid,
waardoor u zult weten hoe te
handelen in deze aangelegenheid, want Ik acht het raadzaam
dat deze a ring, die Ik voor de

17 a LV 78:20.
		b GS Heer.
96 1 a Jes. 33:20; 54:2.

			

GS

Ring.
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sterkte van Zion heb gevestigd,
sterk wordt gemaakt.
2 Welnu, laat mijn dienstknecht
Newel K. Whitney verantwoordelijk zijn voor de plek die onder u is
genoemd, waarop Ik voornemens
ben mijn heilig huis te bouwen.
3 En voorts, laat die in percelen
worden verdeeld, zoals de wijsheid gebiedt, ten behoeve van hen
die een erfdeel wensen, zoals het
onder u in een raadsvergadering
zal worden bepaald.
4 Welnu, zorg ervoor dat u
deze zaak regelt, en dat deel dat
nodig is om mijn aorde ten goede
te komen, teneinde mijn woord
voor de mensenkinderen aan het
licht te brengen.
5 Want zie, voorwaar, Ik zeg u:
Dat is het raadzaamst in mijn
bestel, dat mijn woord tot de mensenkinderen uitgaat teneinde het
hart van de mensenkinderen te verzachten voor uw welzijn. Ja, amen.

6 En voorts, voorwaar, Ik zeg u:
Het is wijsheid en raadzaam in
mijn bestel, dat mijn dienstknecht
John Johnson, wiens offer Ik heb
aangenomen, en wiens gebeden
Ik heb gehoord, wie Ik een belofte
van eeuwig leven geef voor
zover hij voortaan mijn geboden
onderhoudt —
7 want hij is een afstammeling
van aJozef en deelgenoot van de
zegeningen van de belofte die aan
zijn vaderen is gedaan —
8 voorwaar, Ik zeg u: Het is
raadzaam in mijn bestel dat hij
lid wordt van de orde, opdat hij
zal kunnen helpen met het aan
het licht brengen van mijn woord
voor de mensenkinderen.
9 Daarom zult u hem tot die
zegen ordenen, en hij zal er ijverig naar streven lasten die op het
onder u genoemde huis rusten,
af te lossen, zodat hij erin kan
wonen. Ja, amen.

AFDELING 97
Openbaring gegeven bij monde van de profeet Joseph Smith op
2 augustus 1833 te Kirtland (Ohio). Deze openbaring gaat in het
bijzonder over de aangelegenheden van de heiligen in Zion, Jackson
County (Missouri), in antwoord op het verzoek van de profeet aan
de Heer om inlichtingen. De leden van de kerk in Missouri waren
in deze tijd blootgesteld aan hevige vervolging en hadden op 23 juli
1833 onder dwang een overeenkomst ondertekend om Jackson County
te verlaten.
1–2: vele heiligen in Zion, Jackson
County (Missouri), worden voor hun
getrouwheid gezegend; 3–5: Parley P.
4 a LV 78:3–4.
GS Verenigde orde.

7a

Pratt wordt voor zijn inspanningen
voor de school in Zion geprezen;
6–9: wie hun verbonden nakomen,

Jozef, zoon van
Jakob.
GS
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worden door de Heer aanvaard; 10–
17: er moet in Zion een huis worden
gebouwd waarin de reinen van hart
God zullen zien; 18–21: Zion is de
reinen van hart; 22–28: Zion zal ontkomen aan de gesel van de Heer als
zij getrouw is.
Voorwaar, Ik zeg u mijn vrienden, Ik spreek tot u met mijn
stem, ja, de stem van mijn Geest,
opdat Ik u mijn wil zal kunnen
tonen aangaande uw broeders in
het land aZion, van wie er velen
waarlijk ootmoedig zijn en er ijverig naar streven wijsheid te leren
en waarheid te vinden.
2 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u:
Gezegend zijn zij, want zij zullen verkrijgen; want Ik, de Heer,
bewijs barmhartigheid aan alle
a
zachtmoedigen, en aan allen aan
wie Ik dat wil, opdat Ik gerechtvaardigd zal zijn wanneer Ik hen
ten oordeel daag.
3 Zie, Ik zeg u aangaande de
a
school in Zion: Ik, de Heer,
heb er welbehagen in dat er een
school in Zion is; en eveneens in
mijn dienstknecht bParley P. Pratt,
want hij blijft in Mij.
4 En voor zover hij ermee doorgaat in Mij te blijven, zal hij de
school in het land Zion blijven
presideren, totdat Ik hem andere
geboden geef.
5 En Ik zal hem zegenen met
97 1 a

GS Zion.
2 a Matt. 5:5;
Mos. 3:19.
3 a GS School der
profeten.
		b GS Pratt, Parley
Parker.

6a

een menigvuldigheid van zegeningen bij de uitlegging van alle
Schriften en verborgenheden ter
opbouwing van de school en van
de kerk in Zion.
6 En de overigen van de school
ben Ik, de Heer, bereid barmhartigheid te bewijzen; niettemin,
er zijn er die agekastijd moeten
worden, en hun werken zullen
bekendgemaakt worden.
7 De a bijl ligt aan de wortel
van de bomen; en iedere boom
die geen goede bvruchten voortbrengt, wordt omgehakt en in het
vuur geworpen. Ik, de Heer, heb
het gesproken.
8 Voorwaar, Ik zeg u: Allen
onder hen die weten dat hun
a
hart b oprecht is en gebroken,
en hun geest verslagen, en die
c
gewillig zijn hun verbonden na
te komen door dopoffering — ja,
iedere opoffering die Ik, de Heer,
gebieden zal — zij worden door
Mij eaanvaard.
9 Want Ik, de Heer, zal hen doen
voortbrengen als een zeer vruchtbare boom, die in een voortreffelijk land is geplant, bij een reine
beek die veel kostbare vruchten
draagt.
10 Voorwaar, Ik zeg u dat het
mijn wil is dat er voor Mij een
a
huis wordt gebouwd in het land
Zion, naar het bplan dat Ik u heb
gegeven.

Kastijden,
kastijding.
7 a Matt. 3:10.
		b Luk. 6:43–45;
Alma 5:36, 52;
3 Ne. 14:15–20.
8 a GS Gebroken hart.
GS

		b GS Eerlijk, eerlijkheid.
		c LV 64:34.
		d GS Offer, offerande,
offeren.
		e LV 52:15; 132:50.
10 a LV 57:3; 88:119; 124:51.
		b LV 115:14–16.
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11 Ja, laat het spoedig worden
gebouwd, door middel van de
vertiending van mijn volk.
12 Zie, dit is de avertiending en
het offer dat Ik, de Heer, uit hun
hand verlang, opdat er een bhuis
voor Mij kan worden gebouwd
voor de behoudenis van Zion —
13 als een plaats van adankzegging voor alle heiligen, en als een
plaats van onderricht voor allen
die geroepen worden tot het werk
van de bediening in al hun verschillende roepingen en functies;
14 opdat zij zullen worden vervolmaakt in het abegrijpen van
hun bediening, in theorie, in
beginsel en in de leer, in alle dingen die betrekking hebben op het
b
koninkrijk van God op aarde,
van welk koninkrijk u de csleutels zijn verleend.
15 En voor zover mijn volk een
huis voor Mij bouwt in de naam
van de Heer, en niet duldt dat er
iets aonreins binnengaat, zodat
het niet verontreinigd wordt, zal
mijn bheerlijkheid erop rusten;
16 ja, en mijn ategenwoordigheid
zal daar zijn, want Ik zal er binnengaan, en alle breinen van hart die
er binnengaan, zullen God zien.
17 Maar als het verontreinigd
wordt, zal Ik er niet binnengaan,
12 a
		b
13 a
14 a
		b
		c

230

en mijn heerlijkheid zal er niet
zijn; want Ik zal geen onheilige
tempels binnengaan.
18 En nu, zie, indien Zion deze
dingen doet, zal zij avoorspoedig
zijn en zich uitbreiden en zeer
heerlijk, zeer groot en zeer schrikbarend worden.
19 En de anatiën van de aarde
zullen haar eren en zullen zeggen:
Stellig is bZion de stad van onze
God, en stellig kan Zion niet vallen, noch verwijderd worden uit
haar plaats, want God is daar en
de hand van de Heer is daar;
20 en Hij heeft door de sterkte
van zijn macht gezworen haar
redding en haar aburcht te zijn.
21 Daarom, voorwaar, aldus zegt
de Heer: Laat Zion zich verblijden, want dit is aZion: de reinen
van hart; daarom, laat Zion zich
verblijden, aangezien alle goddelozen zullen treuren.
22 Want zie, ja, zie, awraak komt
spoedig over de goddelozen als
de wervelwind; en wie zal eraan
ontkomen?
23 De agesel van de Heer zal bij
nacht en bij dag doortrekken, en
de tijding daarvan zal alle mensen
benauwen; ja, hij zal niet weerhouden worden totdat de Heer
komt;

Tiende.
priesterschap.
Tempel, huis des
15 a LV 94:9; 109:20–21.
Heren.
		b Haggaï 2:7;
GS Dank, dankbaar,
LV 84:5.
dankbaarheid,
16 a LV 110:1–10.
dankzegging.
		b Matt. 5:8;
GS Begrijpen, begrip.
LV 67:10–13; 88:68.
GS Koninkrijk van God
GS Zuiver, zuiverheid.
of koninkrijk van de
18 a LV 90:24; 100:15.
hemel.
19 a Jes. 60:14;
GS Sleutels van het
Zach. 2:10–12;
GS
GS

LV 45:66–70; 49:10.
		b GS Nieuw-Jeruzalem.
20 a 2 Sam. 22:3.
21 a Moz. 7:18.
GS Zion;
Zuiver, zuiverheid.
22 a GS Wraak.
23 a Jes. 28:14–19;
LV 45:31.
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24 want de gramschap van de
Heer is ontbrand tegen hun gruwelen en al hun goddeloze werken.
25 Niettemin zal Zion aontkomen, indien zij nauwgezet alle dingen doet die Ik haar heb geboden.
26 Maar als zij niet nauwgezet
alles doet wat Ik haar heb geboden, zal Ik haar overeenkomstig
al haar werken a bezoeken met
grote ellende, met bpestilentiën,
met plagen, met het zwaard, met
c
wraak, met dverterend vuur.

27 Niettemin, laat het deze ene
keer voor haar oren worden voorgelezen dat Ik, de Heer, haar offer
heb aangenomen; en indien zij
niet meer zondigt, zullen ageen
van deze dingen haar overkomen;
28 en Ik zal haar azegenen met
zegeningen, en een menigvuldigheid van zegeningen op haar
vermenigvuldigen, en op haar
geslachten voor eeuwig en altijd,
zegt de Heer, uw God. Amen.

AFDELING 98
Openbaring gegeven bij monde van de profeet Joseph Smith op 6 augustus 1833 te Kirtland (Ohio). Deze openbaring kwam naar aanleiding
van de vervolging van de heiligen in Missouri. Toen steeds meer kerkleden zich in Missouri vestigden, veroorzaakte dat onrust onder sommige andere kolonisten, die zich bedreigd voelden door het grote aantal
heiligen, door hun politieke en economische invloed, en door de culturele
en religieuze verschillen. In juli 1833 vernietigde gepeupel kerkelijke
eigendommen, smeerde twee kerkleden met pek en veren in, en eiste dat
de heiligen Jackson County verlieten. Hoewel enig nieuws over de moeilijkheden in Missouri de profeet ongetwijfeld had bereikt in Kirtland
(1440 kilometer daarvandaan), kon de ernst van de situatie hem op dat
moment alleen maar bekend zijn geweest door middel van openbaring.
1–3: de bezoekingen van de heiligen
zullen tot hun welzijn strekken; 4–8:
de heiligen moeten de grondwet van het
land steunen; 9–10: eerlijke, wijze en
goede mannen moeten voor overheidsfuncties worden gesteund; 11–15: wie
zijn leven neerlegt voor de zaak van
de Heer zal het eeuwige leven hebben;
16–18: verwerp oorlog en verkondig
vrede; 19–22: de heiligen in Kirtland
25 a 2 Ne. 6:13–18;
LV 63:34;
MJS 1:20.
26 a LV 84:54–59.

worden vermaand en hun wordt geboden zich te bekeren; 23–32: de Heer
openbaart zijn wetten met betrekking
tot de vervolging en de bezoekingen
die zijn volk worden opgelegd; 33–38:
oorlog is alleen gerechtvaardigd wanneer de Heer het gebiedt; 39–48: de
heiligen moeten hun vijanden vergeven die, als zij zich bekeren, ook aan de
wraak van de Heer zullen ontkomen.

		b Luk. 21:10–13.
		c Mal. 4:1–3;
3 Ne. 21:20–21.
		d Joël 1:15–20.

27 a Ezech. 18:27.
28 a GS Zegen, zegenen,
zegening.
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Voorwaar, Ik zeg u, mijn vrienden: aVrees niet, laat uw hart vertroost worden; ja, verblijd u te
allen tijde, en bdank bij alles;
2 geduldig awachtende op de
Heer, want uw gebeden zijn de
oren van de Here Zebaoth binnengedrongen, en zijn met dit
zegel en deze verklaring opgetekend — de Heer heeft gezworen
en besloten dat zij verhoord zullen worden.
3 Daarom geeft Hij u deze
belofte met een onveranderlijk
verbond dat zij vervuld zullen
worden; en alle dingen waarmee
u bent abezocht, zullen samenwerken voor uw welzijn, en voor
de heerlijkheid van mijn naam,
zegt de Heer.
4 En nu, voorwaar, Ik zeg u aangaande de wetten van het land:
Het is mijn wil dat mijn volk
nauwgezet alle dingen doet die
Ik hun gebied.
5 En die alandswet die bgrondwettelijk is, en dat beginsel van
vrijheid ondersteunt wat de handhaving van rechten en voorrechten betreft, is voor de gehele
mensheid bestemd en is in mijn
ogen gerechtvaardigd.
6 Daarom, Ik, de Heer, rechtvaardig u en uw broeders van
98 1 a LV 68:6.

Dank, dankbaar,
dankbaarheid,
dankzegging.
2 a Ps. 27:14;
Jes. 30:18–19;
LV 133:45.
3 a LV 122:7.
GS Tegenspoed.
5 a 1 Petr. 2:13–14;
LV 58:21; 134:5.

		b

GS
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mijn kerk in de steun aan die
wet, namelijk de grondwet van
het land;
7 en wat de wetgeving van de
mens betreft: wat meer of minder
is dan dit, komt uit het kwade.
8 Ik, de Here God, maak u avrij,
daarom bent u werkelijk vrij; en
ook de wet maakt u vrij.
9 Wanneer echter de agoddelozen heersen, treurt het volk.
10 Daarom moet er ijverig naar
a
eerlijke mensen en wijze mensen worden gezocht, en goede
mensen en wijze mensen moet
u naarstig steunen; zo niet, dan
komt wat minder is dan dezen uit
het kwade.
11 En Ik geef u een gebod dat u
al het kwade zult verzaken en al
het goede aankleven, dat u zult
leven naar elk awoord dat uit de
mond van God uitgaat.
12 Want Hij zal de getrouwen
regel op regel, voorschrift op
voorschrift ageven; en daarmee
zal Ik u btoetsen en beproeven.
13 En wie zijn leven aaflegt voor
mijn zaak, omwille van mijn
naam, zal het weer vinden, ja, het
eeuwige leven.
14 Daarom, wees niet abevreesd
voor uw vijanden, want Ik heb in
mijn hart besloten, zegt de Heer,

		b LV 101:77–80; 109:54.
GS Grondwet;
Vrij, vrijheid.
8 a Joh. 8:32;
2 Kor. 3:17.
GS Keuzevrijheid;
Vrij, vrijheid.
9 a Spr. 29:2.
10 a GS Eerlijk, eerlijkheid.
11 a Deut. 8:3;
Matt. 4:4;

LV 84:43–44.
12 a Jes. 28:10;
LV 42:61.
		b Abr. 3:25–26.
13 a Luk. 9:24;
LV 101:35–38;
103:27–28.
GS Martelaar,
martelaarschap.
14 a Neh. 4:14;
LV 122:9.
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dat Ik u in alle dingen zal bbeproeven, of u trouw zult blijven aan
mijn verbond, ja, tot in de cdood,
opdat u het waardig zult worden
bevonden.
15 Want indien u mijn verbond
niet trouw blijft, bent u Mij niet
waardig.
16 Welnu, averwerp boorlog en
verkondig cvrede, en streef er ijverig naar het hart van de kinderen
tot hun vaderen dterug te voeren,
en het hart van de vaderen tot de
kinderen;
17 en voorts, het hart van de
a
Joden tot de profeten, en de profeten tot de Joden; opdat Ik niet
kom en de gehele aarde met een
banvloek tref, en alle vlees wordt
verteerd voor mijn aangezicht.
18 Laat uw hart niet verontrust
zijn, want er zijn avele woningen
in het huis van mijn Vader, en Ik
heb een plaats voor u bereid; en
waar mijn Vader en Ik zijn, daar
zult ook u zijn.
19 Zie, Ik, de Heer, heb geen welbehagen in velen die in de kerkgemeente te Kirtland zijn;
20 want zij verzaken hun zonden niet, en hun goddeloze
wegen, de hoogmoed van hun
hart, en hun hebzucht en al hun
verfoeilijkheden, en nemen niet
14 b LV 124:55.
		c Openb. 2:10;
LV 136:31, 39.
16 a Alma 48:14.
GS Vredestichter.
		b GS Oorlog.
		c GS Vrede.
		d Mal. 4:5–6;
LV 2:1–2.
17 a GS Joden.

in acht de woorden van wijsheid
en eeuwig leven die Ik hun heb
gegeven.
21 Voorwaar, Ik zeg u dat Ik, de
Heer, hen zal akastijden en doen
wat Mij belieft, indien zij zich niet
bekeren en alle dingen in acht
nemen die Ik hun heb gezegd.
22 En voorts zeg Ik u: Indien u
nauwgezet alles adoet wat Ik u
gebied, zal Ik, de Heer, alle verbolgenheid en gramschap van u
afwenden, en de bpoorten van de
hel zullen u niet overweldigen.
23 Welnu, Ik spreek tot u aangaande uw gezin — indien de
mensen u, of uw gezin, eenmaal
a
slaan, en u het geduldig verdraagt en hen niet beschimpt,
noch wraak zoekt, zult u worden
beloond;
24 maar indien u het niet geduldig verdraagt, zal het u worden
a
aangerekend als een rechtvaardige maat die u is toegemeten.
25 En voorts, indien uw vijand u
de tweede keer slaat, en u uw vijand niet beschimpt en het geduldig verdraagt, zal uw loon een
honderdvoud zijn.
26 En voorts, indien hij u de
derde keer slaat, en u het ageduldig verdraagt, zal uw loon u viervoudig verdubbeld worden;

18 a Joh. 14:2;
LV 59:2; 76:111;
81:6.
21 a Mos. 23:21;
Hel. 12:3.
GS Kastijden,
kastijding.
22 a GS Gehoorzaam,
gehoorzaamheid,
gehoorzamen.

		b Matt. 16:17–18;
LV 33:12–13.
23 a Luk. 6:29;
Alma 43:46–47.
GS Vervolgen,
vervolging.
24 a Matt. 7:1–2.
26 a GS Geduld.
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27 en die drie getuigenissen zullen tegen uw vijand gelden indien
hij zich niet bekeert, en zullen niet
uitgewist worden.
28 En nu, voorwaar, Ik zeg
u: Indien die vijand aan mijn
wraak ontkomt, zodat hij niet in
het gericht wordt gebracht voor
mijn aangezicht, dan zult u ervoor
zorgen dat u hem in mijn naam
a
waarschuwt, dat hij u niet meer
moet aanvallen, noch uw gezin,
ja, uw kindskinderen tot in het
derde en vierde geslacht.
29 En dan, indien hij u of uw
kinderen aanvalt, of uw kindskinderen tot in het derde of vierde
geslacht, heb Ik uw vijand in uw
handen overgeleverd;
30 en dan, indien u hem spaart,
zult u voor uw rechtvaardigheid
worden beloond; en ook uw kinderen en uw kindskinderen tot in
het derde en vierde geslacht.
31 Niettemin is uw vijand in uw
handen; en indien u hem naar zijn
werken vergeldt, bent u gerechtvaardigd; indien hij u naar het
leven heeft gestaan en uw leven
door hem wordt bedreigd, is uw
vijand in uw handen en bent u
gerechtvaardigd.
32 Zie, dit is de wet die Ik heb
gegeven aan mijn dienstknecht
Nephi, en aan uw avaderen, Jozef
en Jakob en Izak en Abraham, en
al mijn profeten en apostelen
vanouds.
33 En voorts, dit is de awet die
Ik aan mijn ouden heb gegeven,
28 a

Waarschuwen,
waarschuwing.
32 a LV 27:10.
GS
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dat zij tegen geen enkele natie,
geslacht, taal of volk ten strijde
mochten trekken, tenzij Ik, de
Heer, het hun gebood.
34 En als een natie, taal of volk
hun de oorlog mocht verklaren,
moesten zij eerst een avredesbanier voor dat volk, die natie of die
taal opheffen;
35 en indien dat volk het vredesaanbod niet aannam, en evenmin de tweede en de derde maal,
moesten zij deze getuigenissen
voor het aangezicht van de Heer
brengen;
36 dan gaf Ik, de Heer, hun een
gebod, en rechtvaardigde hen in
het ten strijde trekken tegen die
natie, die taal of dat volk.
37 En Ik, de Heer, avoerde hun
strijd, en de strijd van hun kinderen en hun kindskinderen, totdat
zij zich gewroken hadden op al
hun vijanden, tot in het derde en
het vierde geslacht.
38 Zie, dit is een voorbeeld voor
alle mensen, zegt de Heer, uw
God, om gerechtvaardigd te zijn
voor mijn aangezicht.
39 En voorts, voorwaar, Ik zeg
u: Indien uw vijand, na u voor de
eerste keer te hebben aangevallen,
zich bekeert en tot u komt, smekende om uw vergeving, zult u
hem vergeven, en het niet meer
als een getuigenis tegen uw vijand gedenken —
40 en zo verder tot de tweede
en de derde maal; en zo dikwijls
als uw vijand zich bekeert van de

33 a Deut. 20:10;
Alma 48:14–16.
34 a LV 105:38–41.

37 a Joz. 23:10;
Jes. 49:25.
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overtreding waarmee hij tegen u
heeft overtreden, zult u hem avergeven, tot zeventig maal zeven
keer toe.
41 En indien hij tegen u overtreedt en zich niet bekeert de
eerste maal, zult u hem toch
vergeven.
42 En indien hij de tweede maal
tegen u overtreedt, en zich niet
bekeert, zult u hem toch vergeven.
43 En indien hij de derde maal
tegen u overtreedt, en zich niet
bekeert, zult u hem ook vergeven.
44 Maar indien hij de vierde
maal tegen u overtreedt, zult u
hem niet vergeven, maar deze
getuigenissen voor het aangezicht
van de Heer brengen; en zij zullen
niet worden uitgewist voordat hij
zich bekeert en u viervoudig vergoedt voor alle dingen waarmee
hij tegen u heeft overtreden.
45 En indien hij dat doet, zult
u hem vergeven met geheel uw

hart; en indien hij dat niet doet,
zal Ik, de Heer, u honderdvoudig
op uw vijand awreken;
46 en op zijn kinderen, en op zijn
kindskinderen van allen die Mij
haten, tot in het aderde en vierde
geslacht.
47 Maar indien de kinderen of
de kindskinderen zich bekeren,
en zich met geheel hun hart en
met geheel hun macht, verstand
en kracht tot de Heer, hun God,
a
wenden, en viervoudig vergoeden voor al hun overtredingen
waarmee zij hebben overtreden,
of waarmee hun vaders hebben
overtreden, of de vaders van hun
vaders, dan zal uw gramschap
worden afgewend;
48 en er zal geen awraak meer
op hen komen, zegt de Heer, uw
God, en hun overtredingen zullen
nimmermeer als een getuigenis
tegen hen voor het aangezicht van
de Heer worden gebracht. Amen.

AFDELING 99
Openbaring gegeven bij monde van de profeet Joseph Smith aan John
Murdock op 29 augustus 1832 te Hiram (Ohio). John Murdock had
meer dan een jaar het evangelie gepredikt, terwijl zijn kinderen —
moederloos na de dood van zijn vrouw, Julia Clapp, in april 1831 —
bij andere gezinnen in Ohio woonden.
1–8: John Murdock wordt geroepen
om het evangelie te verkondigen,
en wie hem aannemen, nemen de
Heer aan en zullen barmhartigheid
verkrijgen.
40 a Matt. 18:21–22;
LV 64:9–11.
GS Vergeven.

Zie, aldus zegt de Heer tot mijn
dienstknecht John Murdock: U
bent geroepen om naar de oostelijke landstreken te gaan, van huis
tot huis, van dorp tot dorp, en van

45 a Mrm. 8:20.
46 a Deut. 5:9–10.
47 a Mos. 7:33;

Mrm. 9:6.
48 a Ezech. 18:19–23.

Leer en Verbonden 99:2–100:2

stad tot stad, om mijn eeuwigdurend evangelie aan hun inwoners
te verkondigen, te midden van
a
vervolging en goddeloosheid.
2 En wie u aaanneemt, neemt Mij
aan; en u zult macht hebben om
mijn woord te verkondigen met
b
betoon van mijn Heilige Geest.
3 En wie u ontvangt aals een klein
kind, ontvangt mijn bkoninkrijk;
en gezegend zijn zij, want zij zullen cbarmhartigheid ontvangen.
4 En wie u verwerpt, zal averworpen worden door mijn Vader
en zijn huis; en u zult uw voeten
b
reinigen op verborgen plekken
langs de weg als een getuigenis
tegen hen.
5 En zie, ja, zie, Ik akom spoedig
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ten oordeel, om allen te overtuigen van hun goddeloze werken
die zij tegen Mij hebben bedreven,
zoals van Mij geschreven staat in
het boekdeel.
6 En nu, voorwaar, Ik zeg u dat
het niet raadzaam is dat u gaat
totdat er voor uw kinderen wordt
gezorgd en zij op vriendelijke
wijze naar de bisschop in Zion
zijn gezonden.
7 En na enkele jaren, indien u dat
van Mij verlangt, mag u eveneens
naar het goede land optrekken om
uw erfdeel in bezit te nemen;
8 zo niet, dan zult u de verkondiging van mijn evangelie voortzetten atotdat u weggenomen wordt.
Amen.
b

AFDELING 100
Openbaring gegeven aan de profeet Joseph Smith en Sidney Rigdon
op 12 oktober 1833 te Perrysburg (New York). De twee broeders, die
enige dagen van hun gezin gescheiden waren geweest, waren enigszins verontrust over hen.
1–4: Joseph en Sidney moeten het evangelie prediken voor de redding van zielen; 5–8: het zal hun in het uur zelf
worden ingegeven wat zij moeten
zeggen; 9–12: Sidney moet de woordvoerder zijn, en Joseph de openbaarder
die krachtig getuigt; 13–17: de Heer
zal een rein volk doen opstaan en de
gehoorzamen zullen behouden worden.
99 1 a
2a
		b
3a
		b

Vervolgen,
vervolging.
Matt. 10:40.
1 Kor. 2:4–5.
Matt. 18:1–6.
GS Koninkrijk van
God of koninkrijk
GS

Voorwaar, aldus zegt de Heer
tot u, mijn vrienden aSidney en
b
Joseph: Uw gezinnen maken het
goed; zij zijn in mijn handen en
Ik zal met hen handelen naar het
Mij goeddunkt; want in Mij is alle
macht.
2 Daarom, volg Mij, en luister
naar de raad die Ik u geven zal.

			 van de hemel.
		c GS Barmhartig,
barmhartigheid.
4 a Joh. 12:44–50.
		b LV 75:19–22.
5 a LV 1:11–14.
		b Judas 1:14–15.

			

Jezus Christus —
Rechter.
8 a Matt. 19:29.
100 1 a GS Rigdon, Sidney.
		b GS Smith jr., Joseph.
GS

Leer en Verbonden 100:3–17
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3 Zie, ja, zie, Ik heb veel volk in
deze plaats en in de omstreken;
en er zal een doeltreffende deur
worden geopend in de omstreken
in dit oostelijke land.
4 Daarom heb Ik, de Heer, u
naar deze plaats laten komen;
want aldus was het raadzaam in
mijn bestel voor de aredding van
zielen.
5 Daarom, voorwaar, Ik zeg
u: Verhef uw stem tot dit volk;
a
spreek de gedachten uit die Ik in
uw hart zal leggen, en u zult niet
worden beschaamd tegenover de
mensen;
6 want het zal u in het uur zelf,
ja, op het moment zelf, worden
a
ingegeven wat u zult zeggen.
7 Maar Ik geef u een gebod
dat u wat u ook in mijn naam
a
verkondigt, zult verkondigen met een ernstig hart, met
een bzachtmoedige geest, in alle
dingen.
8 En Ik doe u deze belofte, dat
voor zover u dat doet, de aHeilige
Geest zal worden uitgestort om
te getuigen van alle dingen die u
zeggen zult.
9 En het is raadzaam in mijn
bestel dat u, mijn dienstknecht
Sidney, awoordvoerder voor dit
volk zult zijn; ja, voorwaar, Ik zal
u tot die roeping ordenen, ja, om
woordvoerder te zijn voor mijn
dienstknecht Joseph.
4 a GS Heil.
5 a Hel. 5:18;
LV 68:3–4.
6 a Matt. 10:19–20;
LV 84:85.
7 a LV 84:61.
		b GS Zachtmoedig,
zachtmoedigheid.

10 En Ik zal hem macht geven
om krachtig te kunnen agetuigen.
11 En Ik zal u macht geven om
alle Schriften akrachtig te kunnen uitleggen, opdat u voor hem
een woordvoerder kunt zijn, en
hij zal voor u een bopenbaarder
zijn, opdat u de zekerheid zult
weten van alle dingen die de dingen van mijn koninkrijk op aarde
betreffen.
12 Welnu, vervolg uw reis en
laat uw hart verheugd zijn; want
zie, ja, zie, Ik ben met u, ja, tot
het einde.
13 En nu geef Ik u een woord
aangaande aZion. Zion zal worden bverlost, hoewel zij voor korte
tijd wordt gekastijd.
14 Uw broeders, mijn dienstknechten aOrson Hyde en John
Gould, zijn in mijn handen; en
voor zover zij mijn geboden
onderhouden, zullen zij behouden worden.
15 Daarom, laat uw hart vertroost zijn; want a alle dingen
zullen samenwerken ten goede
voor hen die oprecht wandelen,
en voor de heiliging van de kerk.
16 Want Ik zal een arein volk
voor Mij doen opstaan, dat Mij
in gerechtigheid zal dienen;
17 en allen die de naam van de
Heer aaanroepen en zijn geboden
onderhouden, zullen behouden
worden. Ja, amen.

8 a 2 Ne. 33:1–4.
9 a Ex. 4:14–16;
2 Ne. 3:17–18;
LV 124:103–104.
10 a GS Getuigen.
11 a Alma 17:2–3.
		b LV 124:125.
13 a GS Zion.

		b LV 84:99;
105:9–10, 31, 37.
14 a GS Hyde, Orson.
15 a Rom. 8:28;
LV 90:24; 105:40.
16 a GS Zuiver, zuiverheid.
17 a Joël 2:32;
Alma 38:4–5.
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AFDELING 101
Openbaring gegeven aan de profeet Joseph Smith op 16 en 17 december 1833 te Kirtland (Ohio). De heiligen die zich hadden vergaderd
in Missouri ondervonden in die tijd hevige vervolging. Het gepeupel
had hen verdreven uit hun huizen in Jackson County; en sommige
heiligen hadden getracht zich te vestigen in de county’s Van Buren,
Lafayette en Ray, maar ook daar werden zij vervolgd. De meerderheid van de heiligen bevond zich op dat moment in Clay County
(Missouri). Individuele leden van de kerk werden herhaaldelijk met
de dood bedreigd. De heiligen in Jackson County hadden hun huisraad, kleding, vee en andere persoonlijke eigendommen verloren, en
veel van hun gewassen waren vernield.
1–8: de heiligen worden gekastijd en
bezocht wegens hun overtredingen;
9–15: de gramschap van de Heer zal
op de natiën neerkomen, maar zijn volk
zal worden vergaderd en vertroost; 16–
21: Zion en haar ringen zullen worden
gevestigd; 22–31: de aard van het leven
tijdens het millennium wordt uiteengezet; 32–42: de heiligen zullen dan
worden gezegend en beloond; 43–62:
de gelijkenis van de edelman en de olijfbomen stelt de moeilijkheden en de uiteindelijke verlossing van Zion voor;
63–75: de heiligen moeten zich blijven vergaderen; 76–80: de Heer heeft
de grondwet van de Verenigde Staten
tot stand gebracht; 81–101: de heiligen moeten aandringen op schadeloosstelling, volgens de gelijkenis van de
vrouw en de onrechtvaardige rechter.
Voorwaar, Ik zeg u aangaande
uw broeders die zijn bezocht en
101 1 a

Vervolgen,
vervolging.
		b LV 103:1–2, 11;
109:47.
2 a LV 58:3–4.
		b Mos. 7:29–30;
LV 103:4; 105:2–10.
GS

vervolgd en bverdreven uit hun
erfland —
2 Ik, de Heer, heb toegestaan
dat de arampspoed waarmee zij
zijn bezocht hen heeft getroffen, en wel ten gevolge van hun
b
overtredingen;
3 maar toch zal Ik hen de amijnen noemen, en zij zullen de mijnen zijn ten dage dat Ik kom om
mijn juwelen bijeen te brengen.
4 Daarom moeten zij zeker worden agekastijd en beproefd, evenals bAbraham, wie geboden werd
zijn enige zoon te offeren.
5 Want allen die geen kastijding
willen verdragen, maar Mij averloochenen, kunnen niet worden
b
geheiligd.
6 Zie, Ik zeg u: Er waren gekijf
en atwist en bafgunst en strijd en
c
wellustige en hebzuchtige verlangens onder hen; daarom, met
a

3 a Jes. 62:3; Mal. 3:17;
5 a Matt. 10:32–33;
LV 60:4.
Rom. 1:16;
4 a LV 95:1–2; 136:31.
2 Ne. 31:14.
GS Kastijden,
		b GS Heiliging.
kastijding.
6 a GS Twist.
		b Gen. 22:1–14; Jakob 4:5. 		b GS Afgunst.
GS Abraham.
		c GS Wellust.
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die dingen hebben zij hun erfdeel
bezoedeld.
7 Zij waren traag om te aluisteren naar de stem van de Heer,
hun God; daarom is de Heer, hun
God, traag om te luisteren naar
hun gebeden, om ze te verhoren
ten dage van hun moeilijkheden.
8 Ten dage van hun vrede vatten zij mijn raad lichtvaardig op;
maar ten dage van hun amoeilijkheden zoeken zij noodgedwongen al btastend naar Mij.
9 Voorwaar, Ik zeg u: Niettegenstaande hun zonden is mijn binnenste met aontferming over hen
vervuld. Ik zal hen niet geheel en
al bverwerpen; en op de dag van
de cverbolgenheid zal Ik de barmhartigheid indachtig zijn.
10 Ik heb gezworen, en het
besluit is uitgegaan door een
vorig gebod dat Ik u heb gegeven, dat Ik het azwaard van mijn
gramschap zal laten neerkomen
ten behoeve van mijn volk; en
precies zoals Ik het heb gezegd,
zal het geschieden.
11 Mijn gramschap zal spoedig
mateloos op alle natiën worden
uitgegoten; en dat zal Ik doen
wanneer de beker van hun ongerechtigheid avol is.
12 En te dien dage zullen allen
7 a Jes. 59:2;
Mos. 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;
Medelijden.
		b Jer. 30:11.
		c LV 98:21–22.
10 a LV 1:13–14.

die op de awachttoren worden
bevonden, of met andere woorden, geheel mijn Israël, behouden
worden.
13 En zij die verstrooid zijn, zullen worden avergaderd.
14 En allen die agetreurd hebben, zullen worden getroost.
15 En allen die hun aleven gegeven hebben voor mijn naam, zullen worden gekroond.
16 Daarom, laat uw hart vertroost zijn aangaande Zion; want
alle vlees is in mijn ahanden; wees
stil en bweet dat Ik God ben.
17 a Zion zal niet verwijderd
worden uit haar plaats, ook al zijn
haar kinderen verstrooid.
18 Wie overblijven, en rein van
hart zijn, zullen terugkeren en tot
hun aerfdeel komen, zij en hun
kinderen, met b gezangen van
eeuwigdurende vreugde, om de
woeste plaatsen van Zion op te
c
bouwen —
19 en dit alles opdat de profeten
zullen worden vervuld.
20 En zie, er is geen andere
a
plaats toegewezen dan die welke
Ik heb toegewezen; er zal ook
geen andere plaats worden toegewezen dan die welke Ik heb toegewezen, voor het werk van de
vergadering van mijn heiligen —

11 a Hel. 13:14;
Ether 2:9–11.
12 a GS Waken, wachters.
13 a Deut. 30:3–6;
1 Ne. 10:14.
GS Israël — De
vergadering van
Israël.
14 a Matt. 5:4.
15 a Matt. 10:39.
GS Martelaar,
martelaarschap.

16 a Moz. 6:32.
		b Ex. 14:13–14;
Ps. 46:10.
17 a GS Zion.
18 a LV 103:11–14.
		b Jes. 35:10;
LV 45:71.
GS Zingen.
		c Amos 9:13–15;
LV 84:2–5; 103:11.
20 a LV 57:1–4.
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21 totdat de dag komt dat er
voor hen geen ruimte meer wordt
gevonden; en dan heb Ik andere
plaatsen die Ik hun zal toewijzen, en die zullen pinnen (aringen) worden genoemd, voor het
tentdoek of de sterkte van Zion.
22 Zie, het is mijn wil dat allen
die Mijn naam aanroepen en Mij
aanbidden overeenkomstig mijn
eeuwigdurend evangelie, zich
a
vergaderen en op bheilige plaatsen staan;
23 en zich voorbereiden op de
openbaring die komen zal, wanneer de a sluier ter bedekking
van mijn tempel, in mijn tabernakel, die de aarde verbergt,
zal worden weggenomen, en
alle vlees Mij tegelijkertijd zal
b
zien.
24 En al het averderfelijke dat op
het gehele aardoppervlak woont,
zowel van de mens als van de dieren van het veld, als van de vogels
van de hemelen, als van de vissen
van de zee, zal worden bverteerd;
25 en ook wat uit elementen
bestaat, zal door de gloeiende
hitte asmelten; en alle dingen zullen bnieuw worden, opdat mijn
21 a LV 82:13–14;
115:6, 17–18.
GS Ring.
22 a GS Israël — De
vergadering van
Israël.
		b Matt. 24:15;
LV 45:32; 115:6.
23 a GS Sluier.
		b Jes. 40:5;
LV 38:8; 93:1.
GS Wederkomst van
Jezus Christus.
24 a LV 29:24.
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kennis en heerlijkheid op de
gehele aarde kunnen verblijven.
26 En te dien dage zal de avijandschap van de mensen, en de
vijandschap van de dieren, ja, de
vijandschap van alle vlees, voor
mijn aangezicht bophouden.
27 En wat ook enig mens te dien
dage vraagt, het zal hem gegeven
worden.
28 En te dien dage zal aSatan
geen macht hebben om wie dan
ook te verleiden.
29 En er zal geen asmart zijn,
want er is geen dood.
30 En te dien dage zal een akind
pas sterven als het oud is; en zijn
leven zal zijn als de levensduur
van een boom;
31 en wanneer het sterft, zal het
niet slapen, dat wil zeggen in de
aarde, maar in een oogwenk averanderd worden en bopgenomen
worden, en zijn rust zal heerlijk
zijn.
32 Ja, voorwaar, Ik zeg u: Te dien
a
dage, wanneer de Heer komt, zal
Hij alle dingen bopenbaren —
33 dingen die voorbij zijn gegaan
en averborgen dingen die geen
mens geweten heeft, dingen van

		b Zef. 1:2–3;
Mal. 4:1;
LV 88:94;
GJS 1:37.
25 a Amos 9:5;
2 Petr. 3:10–14.
GS Aarde — Reiniging
van de aarde.
		b Openb. 21:5.
		c GS Millennium.
26 a Jes. 11:6–9.
GS Vijandschap.
		b GS Vrede.
28 a Openb. 20:2–3;

c

29 a
30 a
31 a
		b
32 a
		b
33 a

1 Ne. 22:26;
LV 88:110.
Openb. 21:4.
Jes. 65:20–22;
LV 63:51.
1 Kor. 15:52;
LV 43:32.
1 Thess. 4:16–17.
LV 29:11.
GS Millennium.
LV 121:26–28.
GS Verborgenheden
van God.
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de aarde, waardoor zij is gemaakt
en het doel en de bestemming
daarvan —
34 dingen die hoogst waardevol
zijn, dingen die boven zijn en dingen die beneden zijn, dingen die
in de aarde zijn en op de aarde en
in de hemel.
35 En allen die a vervolging
ondergaan omwille van mijn
naam en in geloof volharden,
al worden zij geroepen om hun
leven bomwille van Mij af te leggen, zullen toch aan al deze heerlijkheid deelhebben.
36 Daarom, vrees zelfs de adood
niet; want in deze wereld is uw
vreugde niet overvloedig, maar in
Mij is uw bvreugde overvloedig.
37 Daarom, geef niet om het
lichaam, noch om het leven van
het lichaam, maar geef om de aziel
en om het leven van de ziel.
38 En a zoek altijd het aangezicht van de Heer, opdat u uw
ziel door b geduld zult bezitten, en u zult het eeuwige leven
hebben.
39 Wanneer de mensen tot mijn
a
eeuwigdurend evangelie worden geroepen, en zich met een
eeuwigdurend verbond verbinden, worden zij gerekend tot het
35 a LV 63:20.
GS Vervolgen,
vervolging.
		b LV 98:13.
36 a GS Dood, tijdelijke.
		b GS Vreugde.
37 a GS Ziel.
38 a 2 Kron. 7:14;
LV 93:1.
		b GS Geduld.
39 a GS Nieuw en

		b
41 a
42 a
		b

zout van de aarde en de kracht
van de mensen;
40 zij worden geroepen om de
kracht van de mensen te zijn;
daarom, indien dat zout van de
aarde zijn kracht verliest, zie,
dan deugt het voortaan nergens
meer voor dan om weggeworpen
en door de mensen vertreden te
worden.
41 Zie, hier is wijsheid omtrent
de kinderen van Zion, ja, velen
van hen, maar niet allen; zij bleken
overtreders te zijn, daarom moeten zij zeker agekastijd worden —
42 wie zichzelf averhoogt, zal
vernederd worden, en wie zichzelf b vernedert, zal verhoogd
worden.
43 En nu, Ik zal u een gelijkenis tonen, opdat u mijn wil zult
kennen aangaande de verlossing
van Zion.
44 Een zekere aedelman bezat
een zeer voortreffelijk stuk grond,
en hij zei tot zijn dienstknechten:
Ga naar mijn bwijngaard, ja, naar
dat zeer voortreffelijke stuk grond
en plant twaalf olijfbomen;
45 en stel awachters eromheen
en bouw een toren, opdat iemand
het land eromheen kan overzien,
om wachter op de toren te zijn,
b

eeuwigdurend
verbond.
Matt. 5:13;
LV 103:10.
GS Kastijden,
kastijding.
Obadja 1:3–4;
Luk. 14:11;
Hel. 4:12–13.
Luk. 18:14.
GS Nederig,

nederigheid,
vernederen,
verootmoedigen
(zich).
44 a LV 103:21–22.
		b GS Wijngaard van de
Heer.
45 a Ezech. 33:2, 7;
3 Ne. 16:18.
GS Waken, wachters.
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opdat mijn olijfbomen niet vernield worden wanneer de vijand
komt om te plunderen en zich de
vruchten van mijn wijngaard toe
te eigenen.
46 Welnu, de dienstknechten van
de edelman gingen heen en deden
zoals hun heer hun had geboden,
en plantten de olijfbomen en zetten een omheining eromheen en
stelden wachters op en begonnen
een toren te bouwen.
47 En terwijl zij nog bezig waren
het fundament ervan te leggen,
begonnen zij onder elkaar te zeggen: Maar waarvoor heeft onze
heer deze toren nodig?
48 En zij overlegden lange tijd
en zeiden onder elkaar: Waarvoor
heeft onze heer deze toren nodig,
aangezien dit een tijd van vrede is?
49 Kan dit geld niet beter aan
de bankiers gegeven worden?
Want er is geen behoefte aan deze
dingen.
50 En terwijl zij het onder elkaar
oneens waren, werden zij zeer
traag, en zij sloegen geen acht op
de geboden van hun heer.
51 En ’s nachts kwam de vijand
en doorbrak de aomheining; en de
dienstknechten van de edelman
sprongen overeind en waren verschrikt en vluchtten; en de vijand
vernietigde hun werken en vernielde de olijfbomen.
52 Welnu, zie, de edelman, de
heer van de wijngaard, bezocht
zijn dienstknechten en zei tot hen:
Wel! Wat is de oorzaak van dit
grote kwaad?
51 a Jes. 5:1–7.
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53 Had u niet moeten handelen zoals ik u geboden heb, en —
nadat u de wijngaard had geplant
en de omheining eromheen had
gezet en wachters op de muren
daarvan had gesteld — ook de
toren moeten bouwen en op de
toren een wachter moeten stellen
en over mijn wijngaard moeten
waken en niet in slaap moeten
vallen, opdat de vijand u niet zou
overvallen?
54 En zie, de wachter op de toren
zou de vijand hebben gezien terwijl die nog veraf was; en dan
had u zich kunnen voorbereiden
en de vijand ervan kunnen weerhouden de omheining te doorbreken en mijn wijngaard kunnen
redden uit de handen van de
verwoester.
55 En de heer van de wijngaard
zei tot een van zijn dienstknechten: Ga heen en verzamel de rest
van mijn dienstknechten en neem
de agehele sterkte van mijn huis,
die bestaat uit mijn krijgslieden,
mijn jongemannen, en ook uit
hen die van middelbare leeftijd
zijn onder al mijn dienstknechten, die de sterkte van mijn huis
vormen, uitgezonderd alleen
hen die ik heb aangewezen om
te blijven;
56 en ga terstond naar het
land van mijn wijngaard en win
mijn wijngaard terug; want hij
is van mij; ik heb hem met geld
gekocht.
57 Daarom, ga terstond naar
mijn land; breek de muren van

55 a LV 103:22, 29–30; 105:16, 29–30.
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mijn vijanden af; werp hun toren
omver en verdrijf hun wachters.
58 En voor zover zij zich tegen
u verzamelen, moet u mij op mijn
vijanden awreken, opdat ik weldra met de rest van mijn huis kan
komen en het land bezitten.
59 En de dienstknecht zei tot zijn
heer: Wanneer zullen deze dingen
geschieden?
60 En hij zei tot zijn dienstknecht: Wanneer ik het wil; ga
terstond heen en doe alle dingen
die ik u geboden heb;
61 en dit zal mijn zegel en zegen
zijn op u — een getrouwe en
a
wijze rentmeester te midden van
mijn huis, een bheerser in mijn
koninkrijk.
62 En zijn dienstknecht ging terstond heen en deed alle dingen
die zijn heer hem geboden had;
en ana vele dagen waren alle dingen volbracht.
63 Voorts, voorwaar, Ik zeg u:
Ik zal u wijsheid tonen in mijn
bestel aangaande alle kerkgemeenten, voor zover zij bereid
zijn zich op een juiste en goede
manier te laten leiden voor hun
behoudenis —
64 opdat het werk van de vergadering van mijn heiligen zal
voortgaan, opdat Ik hen voor
mijn naam zal opbouwen op
a
heilige plaatsen; want de tijd
van de b oogst is gekomen en
58 a
61 a
		b
62 a
64 a
		b

LV 97:22–24; 105:15.
LV 78:22.
Matt. 25:20–23.
LV 105:37.
LV 87:8.
LV 33:3, 7.

mijn woord moet zeker worden
c
vervuld.
65 Daarom moet Ik mijn volk
vergaderen, volgens de gelijkenis van de tarwe en het aonkruid,
opdat de tarwe in de graanschuren zal worden geborgen
om het eeuwige leven te verkrijgen en met bcelestiale heerlijkheid te worden gekroond,
wanneer Ik in het koninkrijk
van mijn Vader kom om eenieder zo te belonen als zijn werken
zullen zijn;
66 terwijl het onkruid in bossen
zal worden gebonden en hun banden sterk zullen worden gemaakt,
opdat zij met onuitblusbaar vuur
zullen worden averbrand.
67 Daarom geef Ik alle gemeenten een gebod, dat zij zich zullen
blijven vergaderen tot de plaatsen
die Ik heb aangewezen.
68 Niettemin, zoals Ik u heb
gezegd in een vorig gebod: laat
uw avergaderen niet overhaast,
noch al vluchtend gebeuren, maar
laat alle dingen van tevoren worden bereid.
69 En opdat alle dingen van
tevoren bereid zullen zijn, moet
u het gebod in acht nemen dat Ik
aangaande deze zaken gegeven
heb —
70 dat zegt, of leert, met geld al
het land te akopen dat met geld
kan worden gekocht, in het gebied

GS Oogst.
		c LV 1:38.
65 a Matt. 13:6–43;
LV 86:1–7.
		b GS Celestiale
heerlijkheid.

66 a Nahum 1:5;
Matt. 3:12;
LV 38:12; 63:33–34.
68 a LV 58:56.
70 a LV 63:27–29.
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rondom het land dat Ik heb aangewezen om het land Zion te zijn,
voor de aanvang van de vergadering van mijn heiligen;
71 al het land dat in Jackson
County en de omliggende county’s kan worden gekocht, en laat
de rest in mijn hand.
72 Welnu, voorwaar, Ik zeg u:
Laten alle kerkgemeenten al hun
geldmiddelen bijeenbrengen; laat
deze dingen op hun tijd worden
gedaan, maar niet aoverhaast; en
zorg ervoor alle dingen van tevoren bereid te hebben.
73 En laten er eerzame mannen
worden aangewezen, ja, wijze
mannen, en draag hun op dat
land te gaan kopen.
74 En aangaande de kerkgemeenten in de oostelijke gebieden, wanneer ze opgebouwd zijn,
indien zij naar deze raad willen
luisteren, mogen zij land kopen
en zich erop vergaderen; en op die
wijze kunnen zij Zion vestigen.
75 Zelfs nu is er reeds voldoende
voorhanden, ja, een overvloed,
om Zion te verlossen en haar
woeste plaatsen op te bouwen,
om niet meer omver te worden
gehaald, indien de kerkgemeenten, die zich noemen naar mijn
naam, maar abereid waren te luisteren naar mijn stem.
76 En voorts zeg Ik tot u, hen die
door hun vijanden zijn verdreven:
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Het is mijn wil dat zij blijven aandringen op schadeloosstelling en
verlossing, uit de handen van hen
die als regeerders zijn gesteld en
met gezag over u bekleed zijn —
77 overeenkomstig de wetten
en agrondwet van het volk, die
Ik tot stand heb laten brengen,
en die moeten worden gehandhaafd omwille van de brechten en
bescherming van alle vlees, overeenkomstig rechtvaardige en heilige beginselen;
78 opdat eenieder in leer en
beginsel met betrekking tot de
toekomst zal kunnen handelen
volgens de morele akeuzevrijheid
die Ik hem heb gegeven, opdat
eenieder op de dag van het boordeel crekenschap verschuldigd zal
zijn van zijn eigen zonden.
79 Daarom is het niet juist dat
enig mens andermans slaaf is.
80 En met dat doel heb Ik de
a
grondwet van dit land gevestigd, door de hand van wijze
mannen die Ik juist voor dat doel
heb doen opstaan, en het land
door middel van bbloedvergieten
losgekocht.
81 Welnu, waarmee zal ik de
kinderen van Zion vergelijken? Ik
zal ze vergelijken met de vrouw
in de agelijkenis van de onrechtvaardige rechter — want de mensen behoren altijd te bbidden en
niet te verslappen — die luidt:

72 a Jes. 52:10–12.
		c GS Verantwoordelijk,
75 a Alma 5:37–39.
verantwoordelijkheid,
77 a GS Bestuur.
verantwoorden,
		b GS Vrij, vrijheid.
verantwoording.
78 a GS Keuzevrijheid.
80 a 2 Ne. 1:7–9;
		b GS Oordeel, het laatste.
LV 98:5–6.

GS Grondwet.
		b 1 Ne. 13:13–19.
81 a Luk. 18:1–8.
		b GS Gebed.
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82 Er was in een stad een rechter
die God niet vreesde, noch enig
mens achtte.
83 En er was een weduwe in
die stad, en zij kwam tot hem en
zei: Verschaf mij wraak over mijn
tegenpartij.
84 En een tijdlang wilde hij niet,
maar naderhand sprak hij bij zichzelf: Al vrees ik God niet, noch
enig mens acht, toch zal ik, omdat
deze weduwe het mij moeilijk
maakt, haar wraak verschaffen,
opdat zij mij niet vermoeit met
haar voortdurende bezoeken.
85 Daarmee zal ik de kinderen
van Zion vergelijken.
86 Laten zij aandringen aan de
voeten van de rechter;
87 en indien die geen acht op
hen slaat, laten zij dan aandringen
aan de voeten van de gouverneur;
88 en indien de gouverneur geen
acht op hen slaat, laten zij dan
aandringen aan de voeten van
de president;
89 en indien de president geen
acht op hen slaat, dan zal de
Heer opstaan en uit zijn aschuilplaats tevoorschijn komen en
in zijn grimmigheid de natie
kwellen;
90 en in zijn brandende misnoegen en in zijn hevige toorn, zal
Hij die goddeloze, ontrouwe en
onrechtvaardige arentmeesters op
89 a Jes. 45:15;
LV 121:1, 4; 123:6.
90 a GS Rentmeester,
rentmeesterschap.
		b Openb. 21:8.
GS Ongeloof.
91 a Matt. 25:30;

zijn tijd afsnijden en hun hun deel
toewijzen onder huichelaars en
b
ongelovigen;
91 ja, in de buitenste duisternis,
waar ageween is en gejammer en
tandengeknars.
92 Bid daarom dat zij hun oren
zullen openstellen voor uw kreten, opdat Ik abarmhartig jegens
hen zal zijn, zodat deze dingen
niet over hen zullen komen.
93 Wat Ik tot u heb gezegd moet
zeker zo zijn, opdat alle mensen
zonder averontschuldiging worden gelaten;
94 opdat wijze mannen en
regeerders datgene zullen horen
en weten wat zij nog nooit aoverwogen hebben;
95 opdat Ik een aanvang zal
kunnen maken met de totstandbrenging van mijn daad, mijn
a
vreemde daad, en het verrichten van mijn werk, mijn vreemde
werk, zodat de mensen bonderscheid zullen kunnen maken
tussen de rechtvaardigen en de
goddelozen, zegt uw God.
96 En voorts zeg Ik u: Het is in
strijd met mijn gebod en mijn
wil dat mijn dienstknecht Sidney
Gilbert mijn avoorraadhuis, dat
Ik mijn volk heb toegewezen, aan
mijn vijanden verkoopt.
97 Laat hetgeen Ik heb toegewezen, niet door mijn vijanden

LV 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;
LV 95:4.
		b Mal. 3:18.
GS Onderscheid,
gave van.
96 a GS Voorraadhuis.

Leer en Verbonden 101:98–102:3

worden bezoedeld met instemming van hen die zich naar mijn
naam anoemen;
98 want dat is een zeer zware en
ernstige zonde tegen Mij en tegen
mijn volk, ten gevolge van de dingen die Ik heb besloten en die de
natiën spoedig zullen overkomen.
99 Daarom is het mijn wil dat
mijn volk aanspraak maakt, en
aanspraak behoudt, op hetgeen
Ik hun heb toegewezen, ook al
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wordt het hun niet toegestaan
erop te wonen.
100 Niettemin, Ik zeg niet dat
zij er niet op zullen wonen; want
voor zover zij vruchten en werken
voortbrengen die gepast zijn voor
mijn koninkrijk, zullen zij daarop
wonen.
101 Zij zullen bouwen, en geen
ander zal het abeërven; zij zullen
wijngaarden planten, en zij zullen
de vrucht daarvan eten. Ja, amen.

AFDELING 102
Notulen van de organisatie van de eerste hoge raad van de kerk op
17 februari 1834 te Kirtland (Ohio). De oorspronkelijke notulen
werden door de ouderlingen Oliver Cowdery en Orson Hyde bijgehouden. De volgende dag verbeterde de profeet de notulen, waarna
de gecorrigeerde notulen de dag daarna unaniem door de hoge raad
‘als procedure en statuut van de hoge raad’ van de kerk werden geaccepteerd. De verzen 30 t/m 32, die te maken hebben met de Raad der
Twaalf Apostelen, zijn in 1835 door Joseph Smith toegevoegd, toen
hij deze afdeling voor publicatie in de Leer en Verbonden klaarmaakte.
1–8: een hoge raad wordt aangewezen
om ernstige moeilijkheden die zich in
de kerk voordoen, op te lossen; 9–18:
de procedure bij de behandeling van
een zaak; 19–23: de president van
de raad neemt de beslissing; 24–34:
de procedure bij hoger beroep wordt
uiteengezet.
Deze dag is er een algemene raad
van vierentwintig hogepriesters
bijeengekomen ten huize van
Joseph Smith jr., ingevolge openbaring, die ertoe overging de
a
hoge raad van de kerk van Christus te organiseren, die diende te
97 a LV 103:4; 112:25–26;
125:2.

bestaan uit twaalf hogepriesters,
en één of drie presidenten al naargelang de zaak vereist.
2 De hoge raad werd door openbaring aangewezen met het doel
ernstige moeilijkheden op te lossen die in de kerk mochten ontstaan, en die niet tot tevredenheid
van de partijen door de kerk of
de araad van de bisschop konden
worden opgelost.
3 Joseph Smith jr., Sidney Rigdon en Frederick G. Williams werden door de stem van de raad als
presidenten aanvaard; en Joseph
Smith sr., John Smith, Joseph Coe,

101 a Jes. 65:21–22.
GS Millennium.

102 1 a

GS Hoge raad.
2 a LV 107:72–74.

Leer en Verbonden 102:4–12
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John Johnson, Martin Harris,
John S. Carter, Jared Carter, Oliver Cowdery, Samuel H. Smith,
Orson Hyde, Sylvester Smith en
Luke Johnson, allen hogepriesters, werden door de eenparige
stem van de raad gekozen als
vaste raad voor de kerk.
4 De bovengenoemde raadsleden werd vervolgens gevraagd of
zij hun aanstelling aanvaardden
en of zij bereid waren die functie uit te oefenen volgens de wet
van de hemel, waarop allen antwoordden dat zij hun aanstelling
aanvaardden en hun functie zouden nakomen volgens de genade
van God hun verleend.
5 Het aantal personen dat de
raad vormde, die in de naam van
en voor de kerk stemde om de
bovengenoemde raadsleden aan
te wijzen, was drieënveertig, en
wel: negen hogepriesters, zeventien ouderlingen, vier priesters en
dertien leden.
6 Besloten: dat de hoge raad
geen bevoegdheid tot handelen
heeft zonder dat zeven van de
bovengenoemde raadsleden, of
hun naar behoren aangewezen
opvolgers, aanwezig zijn.
7 Die zeven zullen de bevoegdheid hebben om andere hogepriesters aan te wijzen, die zij
waardig en bekwaam achten om
te handelen in de plaats van afwezige raadsleden.
8 Besloten: dat wanneer er een
plaats openvalt door overlijden, verwijdering uit de functie
wegens overtreding, of vertrek uit
9a

GS

Openbaring.

		b

GS

het rechtsgebied van dit kerkbestuur, van een van de bovengenoemde raadsleden, die plaats zal
worden opgevuld op voordracht
van de president of presidenten,
en goedgekeurd door de stem van
een algemene raad van hogepriesters, die voor dat doel bijeengeroepen wordt om in naam van de
kerk te handelen.
9 De president van de kerk,
die tevens president van de
raad is, wordt door aopenbaring
aangewezen, en in zijn bediening berkend door de stem van
de kerk.
10 En het komt overeen met de
waardigheid van zijn functie dat
hij de raad van de kerk presideert;
en het is zijn recht te worden bijgestaan door twee andere presidenten, die op dezelfde manier
zijn aangewezen als hijzelf werd
aangewezen.
11 En in het geval van afwezigheid van één of beiden van hen
die zijn aangewezen om hem bij
te staan, heeft hij de bevoegdheid
de raad zonder assistent te presideren; en in het geval hij zelf
afwezig is, hebben de andere presidenten de bevoegdheid in zijn
plaats te presideren, beiden of één
van beiden.
12 Altijd wanneer een hoge raad
van de kerk van Christus naar
behoren is georganiseerd, volgens
het genoemde model, is het de
plicht van de twaalf raadsleden,
door het trekken van nummers,
te bepalen wie van de twaalf als
eerste zal spreken, te beginnen

Steunen van kerkleiders.

Leer en Verbonden 102:13–24

bij nummer één, en zo verder tot
nummer twaalf.
13 Wanneer deze raad tezamen
komt om een zaak te behandelen,
zullen de twaalf raadsleden bepalen of het al dan niet een moeilijke
zaak is; zo niet, dan zullen slechts
twee raadsleden erover spreken,
zoals hierboven is aangetekend.
14 Maar indien zij moeilijk
wordt geacht, zullen er vier worden aangewezen; en als zij nog
moeilijker is, zes; maar in geen
geval zullen er meer dan zes worden aangewezen om te spreken.
15 De aangeklaagde heeft, in alle
zaken, recht op de helft van de
raad om belediging of onrecht te
voorkomen.
16 En de raadsleden die zijn aangewezen om voor de raad te spreken, moeten de zaak, nadat het
bewijs is overwogen, in haar ware
licht aan de raad voorleggen; en
eenieder moet naar billijkheid en
a
recht spreken.
17 De raadsleden die de even
nummers trekken, dat wil zeggen
2, 4, 6, 8, 10 en 12, zijn degenen
die voor de aangeklaagde moeten opkomen en belediging en
onrecht voorkomen.
18 In alle zaken hebben de aanklager en de aangeklaagde het
recht voor zichzelf te spreken
voor de raad, nadat de bewijzen
zijn gehoord en de raadsleden
die zijn aangewezen om over de
zaak te spreken, klaar zijn met
hun opmerkingen.
19 Nadat de bewijzen zijn
16 a

GS

Gerechtigheid.

23 a Num. 9:8.

248

gehoord, de raadsleden, aanklager en aangeklaagde hebben
gesproken, zal de president een
beslissing nemen volgens het
inzicht dat hij van de zaak verkregen heeft, en de twaalf raadsleden verzoeken die met hun stem
te bekrachtigen.
20 Mochten echter de overige
raadsleden, die niet gesproken
hebben, of één van hen, na het
onpartijdig aanhoren van de
bewijzen en de pleidooien, een
vergissing in de beslissing van
de president ontdekken, dan kunnen zij dat bekendmaken, waarna
de zaak opnieuw zal worden
behandeld.
21 En indien er, na een zorgvuldige tweede behandeling, enig
nieuw licht op de zaak is geworpen, moet de beslissing dienovereenkomstig gewijzigd worden.
22 Maar indien er geen nieuw
licht op de zaak wordt geworpen, blijft de eerste beslissing van
kracht, waarbij de meerderheid
van de raad de bevoegdheid heeft
dat te bepalen.
23 Wanneer er moeilijkheden
zijn in verband met de aleer of
een beginsel, en er niet voldoende
geschreven is om de zaak voor de
raad duidelijk te maken, mag de
president navraag doen bij de
Heer en diens zin verkrijgen door
b
openbaring.
24 Wanneer de hogepriesters elders zijn, hebben zij de
bevoegdheid om op de hiervoor
omschreven wijze een raad bijeen
		b

GS

Openbaring.
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te roepen en te organiseren voor
het oplossen van moeilijkheden,
wanneer één of beide partijen
hierom verzoeken.
25 En de genoemde raad van
hogepriesters zal de bevoegdheid
hebben om één uit hun midden
aan te wijzen om die raad tijdelijk
te presideren.
26 De genoemde raad heeft de
plicht onmiddellijk een afschrift
van hun handelingen, met een
volledige uiteenzetting van de
verantwoording van hun beslissing, naar de hoge raad van de
zetel van het Eerste Presidium
van de kerk te zenden.
27 Mochten één of beide partijen
niet tevreden zijn met de beslissing van de genoemde raad, dan
kunnen zij in beroep gaan bij de
hoge raad van de zetel van het
Eerste Presidium van de kerk
om opnieuw gehoord te worden;
de zaak zal daar behandeld worden, op de hiervoor omschreven
wijze, alsof er geen uitspraak was
gedaan.
28 Deze raad van elders gevestigde hogepriesters, moet alleen
worden bijeengeroepen voor de
a
moeilijkste zaken aangaande kerkelijke aangelegenheden; geen
gewone of alledaagse zaak mag
voldoende zijn om een dergelijke
raad bijeen te roepen.
29 De reizende of elders gevestigde hogepriesters hebben de
bevoegdheid te bepalen of het al
dan niet nodig is een dergelijke
raad bijeen te roepen.
28 a LV 107:78.

30 Er is een verschil tussen de
hoge raad of de elders gevestigde rondreizende hogepriesters,
en de arondreizende hoge raad
bestaande uit de twaalf bapostelen, wat hun uitspraken betreft.
31 Tegen de uitspraak van de
eerste kan beroep worden aangetekend; tegen de beslissing van
de laatste niet.
32 De laatste kan alleen in twijfel
worden getrokken door de algemene autoriteiten van de kerk in
geval van overtreding.
33 Besloten: dat de president of
presidenten van de zetel van het
Eerste Presidium van de kerk de
bevoegdheid zullen hebben om te
bepalen of zulk een zaak, waartegen beroep wordt aangetekend,
met recht aanspraak kan maken
op een nieuwe behandeling, na
het beroep en de bijbehorende
bewijzen en verklaringen te hebben onderzocht.
34 De twaalf raadsleden trokken
vervolgens nummers om vast te
stellen wie als eersten zouden
spreken, met het volgende resultaat: 1: Oliver Cowdery; 2: Joseph
Coe; 3: Samuel H. Smith; 4: Luke
Johnson; 5: John S. Carter; 6: Sylvester Smith; 7: John Johnson; 8:
Orson Hyde; 9: Jared Carter; 10:
Joseph Smith sr.; 11: John Smith;
12: Martin Harris.
Na gebed werd de conferentie
verdaagd.
Oliver Cowdery,
Orson Hyde,
Klerken

30 a LV 107:23–24, 35–38.

		b

GS

Apostel.
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AFDELING 103
Openbaring gegeven bij monde van de profeet Joseph Smith op
24 februari 1834 te Kirtland (Ohio). Deze openbaring werd ontvangen na de aankomst in Kirtland (Ohio) van Parley P. Pratt en Lyman
Wight, die uit Missouri waren aangekomen om met de profeet te
overleggen over de hulpverlening aan de heiligen en hun terugkeer
naar hun land in Jackson County.
1–4: waarom de Heer de vervolging
van de heiligen in Jackson County
toestond; 5–10: de heiligen zullen
overwinnen indien zij de geboden
onderhouden; 11–20: de verlossing
van Zion zal komen door macht, en
de Heer zal voor zijn volk uit gaan;
21–28: de heiligen moeten zich vergaderen in Zion, en wie hun leven
verliezen, zullen het weer vinden;
29–40: verschillende broeders worden geroepen om het Zionskamp te
organiseren en naar Zion te gaan;
hun wordt overwinning beloofd
indien zij getrouw zijn.
Voorwaar, Ik zeg u, mijn vrienden: Zie, Ik zal u een openbaring
en een gebod geven, opdat u zult
weten hoe u moet ahandelen bij
de kwijting van uw plichten met
betrekking tot de redding en bverlossing van uw broeders die over
het land Zion zijn verstrooid;
2 averdreven en geslagen door
de hand van mijn vijanden, op
wie Ik mijn verbolgenheid mateloos zal uitstorten in de door Mij
bestemde tijd.
103 1 a LV 43:8.

		b LV 101:43–62.
2 a LV 101:1; 109:47.
3 a Alma 14:10–11;
60:13.

3 Want tot dusver heb Ik hen
geduld, opdat zij de amaat van
hun ongerechtigheden zouden
vullen, opdat hun beker vol zou
zijn;
4 en opdat zij die zich naar mijn
naam noemen, voor een korte
tijd a gekastijd zouden worden
met een zware en pijnlijke kastijding, omdat zij niet volledig
b
geluisterd hebben naar de voorschriften en geboden die Ik hun
gegeven heb.
5 Maar voorwaar, Ik zeg u dat
Ik tot een besluit heb besloten
dat mijn volk zal verwezenlijken, voor zover zij van dit uur af
luisteren naar de araad die Ik, de
Heer, hun God, hun geven zal.
6 Zie, omdat Ik het heb besloten, zullen zij van dit uur af
over mijn vijanden beginnen te
zegevieren.
7 En door nauwgezet te aluisteren naar alle woorden die Ik, de
Heer, hun God, tot hen spreken
zal, zullen zij nooit ophouden te
zegevieren, totdat de bkoninkrijken van de wereld onder mijn

4 a LV 95:1.
GS Kastijden,
kastijding.
		b LV 101:2; 105:2–6.
5 a GS Raad.

7 a LV 35:24.
GS Gehoorzaam,
gehoorzaamheid,
gehoorzamen.
		b Dan. 2:44.
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voeten worden gelegd en de aarde
aan de cheiligen wordt dgegeven,
om haar te ebezitten voor eeuwig
en altijd.
8 Maar voor zover zij mijn
geboden niet aonderhouden en
niet nauwgezet luisteren naar al
mijn woorden, zullen de koninkrijken van de wereld over hen
zegevieren;
9 want zij waren gesteld om een
a
licht voor de wereld te zijn, en
om de heilanden voor de mensen
te zijn;
10 en voor zover zij geen heilanden voor de mensen zijn, zijn zij
als azout dat zijn kracht verloren
heeft en voortaan nergens meer
voor deugt dan om weggeworpen en door de mensen vertreden
te worden.
11 Maar voorwaar, Ik zeg u: Ik
heb besloten dat uw broeders
die verstrooid zijn, zullen terugkeren tot hun aerflanden en de
woeste plaatsen van Zion zullen
opbouwen;
12 want na veel abeproeving,
zoals Ik u in een vorig gebod heb
gezegd, komt de zegening.
13 Zie, dit is de zegening die Ik
na uw beproevingen en de beproevingen van uw broeders heb
beloofd: uw verlossing en de verlossing van uw broeders, ja, hun
terugkeer naar het land Zion, om
7 c Dan. 7:27.
		d GS Heilige.
		e LV 38:20.
8 a Mos. 1:13;
LV 82:10.
9 a 1 Ne. 21:6.
10 a Matt. 5:13–16;
LV 101:39–40.

er te worden gevestigd, om nooit
meer te worden neergeworpen.
14 Niettemin, indien zij hun erfgoed bezoedelen, zullen zij worden neergeworpen, want Ik zal
hen niet sparen indien zij hun erfgoed bezoedelen.
15 Zie, Ik zeg u: De verlossing
van Zion moet zeker komen door
macht;
16 daarom zal Ik voor mijn volk
een man doen opstaan die het zal
leiden zoals aMozes de kinderen
van Israël leidde.
17 Want u bent de kinderen van
Israël en uit het anageslacht van
Abraham, en u moet zeker uit
de slavernij worden geleid door
macht en met een uitgestrekte
arm.
18 En zoals uw vaders aanvankelijk werden geleid, zo zal ook
de verlossing van Zion zijn.
19 Daarom, laat uw hart niet
verslappen, want Ik zeg niet tot
u zoals Ik tot uw vaders zei: Mijn
a
engel zal voor u uitgaan, maar
niet mijn btegenwoordigheid.
20 Maar Ik zeg tot u: Mijn aengelen zullen voor u uitgaan, en
ook mijn tegenwoordigheid, en
mettertijd zult u het goede land
b
bezitten.
21 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg
u dat mijn dienstknecht Joseph
Smith jr. de aman is met wie Ik de

11 a LV 101:18.
12 a Openb. 7:13–14;
LV 58:4; 112:13.
16 a Ex. 3:2–10;
LV 107:91–92.
GS Mozes.
17 a GS Abraham — Het
nageslacht van

19 a
		b
20 a
		b
21 a

Abraham;
Abraham,
verbond van.
GS Engelen.
LV 84:18–24.
Ex. 14:19–20.
LV 100:13.
LV 101:55–58.
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dienstknecht vergeleek, tot wie de
heer van de bwijngaard sprak in
de gelijkenis die Ik u heb gegeven.
22 Daarom, laat mijn dienstknecht Joseph Smith jr. zeggen
tot de asterkte van mijn huis, mijn
jongemannen en hen die van middelbare leeftijd zijn: Vergader u
naar het land Zion, op het land
dat Ik heb gekocht met geld dat
Mij gewijd is.
23 En laten alle kerkgemeenten
wijze mannen zenden met hun
geld en land aaankopen, zoals Ik
hun heb geboden.
24 En voor zover mijn vijanden, na deze getuigenissen die u
tegen hen hebt ingebracht voor
mijn aangezicht, tegen u opkomen om u te verdrijven uit mijn
goede aland, dat Ik als het land
Zion heb geheiligd, ja, van uw
eigen land, zult u hen vervloeken;
25 en wie u ook vervloekt, zal Ik
vervloeken, en u zult Mij op mijn
vijanden wreken.
26 En mijn tegenwoordigheid
zal bij u zijn, ja, wanneer u Mij
a
wreekt op mijn vijanden, tot in
het derde en vierde geslacht van
hen die Mij haten.
27 Laat niemand bevreesd zijn
om zijn leven omwille van Mij
af te leggen, want wie zijn leven
omwille van Mij aaflegt, zal het
weer vinden.
28 En wie niet bereid is zijn
leven omwille van Mij af te leggen, is mijn discipel niet.
21 b

Wijngaard van de
Heer.
22 a LV 35:13–14; 105:16,
29–30.
23 a LV 42:35–36; 57:5–7;
GS

252

29 Het is mijn wil dat mijn
dienstknecht a Sidney Rigdon
zijn stem verheft in de vergaderingen in de oostelijke staten, om
de kerkgemeenten erop voor te
bereiden de geboden te onderhouden die Ik hun heb gegeven
in verband met de terugkeer en
verlossing van Zion.
30 Het is mijn wil dat mijn
dienstknecht aParley P. Pratt en
mijn dienstknecht Lyman Wight
niet naar het land van hun broeders terugkeren, alvorens zij
groepen van tien, of van twintig, of van vijftig, of van honderd
hebben verkregen om naar het
land Zion op te trekken, totdat
zij het aantal hebben verkregen
van vijfhonderd van de bsterkte
van mijn huis.
31 Zie, dit is mijn wil; vraag en
u zult ontvangen; maar de mensen doen aniet altijd mijn wil.
32 Daarom, indien u er geen vijfhonderd kunt verkrijgen, streef er
dan ijverig naar zo mogelijk driehonderd te verkrijgen.
33 En indien u er geen driehonderd kunt verkrijgen, streef
er dan ijverig naar zo mogelijk
honderd te verkrijgen.
34 Maar voorwaar, Ik zeg u:
Ik geef u een gebod dat u niet
naar het land Zion zult optrekken alvorens u honderd van de
sterkte van mijn huis hebt verkregen om met u op te trekken
naar het land Zion.

58:49–51; 101:68–74.
24 a LV 29:7–8; 45:64–66;
57:1–2.
26 a LV 97:22.
27 a Matt. 10:39; Luk. 9:24;

LV 98:13–15; 124:54.
29 a GS Rigdon, Sidney.
30 a GS Pratt, Parley Parker.
		b LV 101:55.
31 a LV 82:10.
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35 Daarom, zoals Ik u heb
gezegd: Vraag en u zult ontvangen; bid ernstig dat mijn dienstknecht Joseph Smith jr. zo mogelijk
met u zal meegaan en presideren
te midden van mijn volk en mijn
koninkrijk organiseren op het
a
geheiligde land en de kinderen
van Zion vestigen op de wetten en
geboden die u gegeven zijn en die
u gegeven zullen worden.
36 Alle overwinning en heerlijkheid valt u ten deel door uw
a
ijver, getrouwheid en gelovige
b
gebeden.
37 Laat mijn dienstknecht Parley P. Pratt samen met mijn

dienstknecht Joseph Smith jr.
reizen.
38 Laat mijn dienstknecht Lyman
Wight samen met mijn dienstknecht Sidney Rigdon reizen.
39 Laat mijn dienstknecht
Hyrum Smith samen met mijn
dienstknecht Frederick G. Williams reizen.
40 Laat mijn dienstknecht Orson
Hyde samen met mijn dienstknecht Orson Pratt reizen, waarheen ook mijn dienstknecht Joseph
Smith jr. hun aanraadt te gaan, ter
vervulling van deze geboden die
Ik u heb gegeven; en laat het overige in mijn handen. Ja, amen.

AFDELING 104
Openbaring over de Verenigde Firma (zie de opschriften van de afdelingen 78 en 82), gegeven aan de profeet Joseph Smith op 23 april 1834
in of bij Kirtland (Ohio). De gelegenheid was waarschijnlijk een raadsvergadering van de Verenigde Firma, waarin de dringende stoffelijke
behoeften van de kerk werden besproken. In een eerdere vergadering van
de firma op 10 april was besloten dat die instelling moest worden ontbonden. In deze openbaring staat de aanwijzing dat de firma in plaats
daarvan moest worden gereorganiseerd; haar eigendommen moesten in
de vorm van rentmeesterschappen onder de leden van de firma worden
verdeeld. Op aanwijzing van Joseph Smith werd de term ‘Verenigde
Firma’ in deze openbaring later vervangen door ‘Verenigde Orde’.
1–10: de heiligen die tegen de verenigde orde overtreden, zullen worden vervloekt; 11–16: de Heer zorgt
voor zijn heiligen op zijn eigen wijze;
17–18: de zorg voor de armen vindt
plaats volgens de evangeliewet;
19–46: de rentmeesterschappen en
zegeningen van verschillende broeders worden vastgesteld; 47–53: de
35 a LV 84:31.

36 a

GS

IJver.

verenigde orde in Kirtland en de orde
in Zion moeten afzonderlijk functioneren; 54–66: de heilige schatkist
van de Heer wordt ingesteld voor het
drukken van de Schriften; 67–77: de
algemene schatkist van de verenigde
orde moet functioneren op basis van
algemene instemming; 78–86: wie
in de verenigde orde leven, moeten
		b LV 104:79–82.
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al hun schulden betalen; dan zal de
Heer hen uit hun financiële knechtschap bevrijden.
Voorwaar, Ik zeg u, mijn vrienden: Ik geef u raad, en een gebod,
aangaande alle eigendommen die
het bezit zijn van de orde die volgens mijn gebod moest worden
georganiseerd en gesticht, om
een averenigde orde te zijn, en
een eeuwigdurende orde voor
het welzijn van mijn kerk en voor
het heil van de mensen totdat Ik
kom —
2 met een belofte, onveranderlijk en bestendig, dat wie Ik heb
geboden, voor zover zij getrouw
waren, gezegend zouden worden
met een menigvuldigheid van
zegeningen;
3 maar voor zover zij niet
getrouw waren, de vervloeking
nabij waren.
4 Daarom, omdat enigen van
mijn dienstknechten het gebod
niet hebben onderhouden, maar
het verbond hebben verbroken wegens ahebzucht, en met
geveinsde woorden, heb Ik hen
vervloekt met een zeer zware en
verschrikkelijke vervloeking.
5 Want Ik, de Heer, heb in mijn
hart besloten dat indien iemand
die tot de orde behoort, een overtreder blijkt te zijn, of met andere
woorden, het verbond verbreekt
waarmee u gebonden bent, hij tijdens zijn leven vervloekt zal zijn
104 1 a LV 78:3–15.

Verenigde orde.
4a
Begeerte, begeren, begerig.
6 a Gal. 6:7–9.
GS
GS

254

en vertreden zal worden door wie
Ik wil;
6 want Ik, de Heer, laat niet met
Mij aspotten in deze zaken —
7 en dit alles opdat de onschuldigen onder u niet met de
onrechtvaardigen zullen worden
veroordeeld, en opdat de schuldigen onder u niet zullen ontkomen; want Ik, de Heer, heb u een
a
kroon van heerlijkheid aan mijn
rechterhand beloofd.
8 Daarom, voor zover er onder
u overtreders worden gevonden,
kunt u tijdens uw leven niet aan
mijn verbolgenheid ontkomen.
9 Indien u wegens overtreding
wordt aafgesneden, kunt u tot aan
de dag van verlossing niet aan de
b
slagen van cSatan ontkomen.
10 En nu geef Ik u vanaf dit uur
de macht dat u, indien iemand
onder u die tot de orde behoort,
een overtreder wordt bevonden en zich niet bekeert van het
kwaad, hem zult overleveren aan
de slagen van Satan; en hij zal
geen macht hebben onheil over
u te abrengen.
11 Dit is wijsheid in mijn bestel;
welnu, Ik geef u een gebod, dat
u zich zult organiseren en eenieder zijn arentmeesterschap zult
toewijzen;
12 opdat eenieder aan Mij rekenschap zal kunnen afleggen van
het rentmeesterschap dat hem is
toegewezen.
13 Want het is raadzaam dat Ik,

7 a Jes. 62:3;
LV 76:56.
GS Heerlijkheid.
9 a GS Excommunicatie.
		b LV 82:21.

		c GS Duivel.
10 a LV 109:25–27.
11 a LV 42:32.
GS Rentmeester,
rentmeesterschap.
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de Heer, eenieder averantwoordelijk stel als brentmeester over
aardse zegeningen, die Ik voor
mijn schepselen heb geschapen
en bereid.
14 Ik, de Heer, heb de hemelen uitgespannen en de aarde
a
gebouwd, waarlijk het bwerk van
mijn handen; en alle dingen erin
zijn van Mij.
15 En het is mijn bedoeling voor
mijn heiligen te zorgen, want alle
dingen zijn van Mij.
16 Maar het moet wél gebeuren
op mijn eigen awijze; en zie, dit is
de wijze waarop Ik, de Heer, heb
besloten voor mijn heiligen te zorgen, opdat de barmen verhoogd
zullen worden, doordat de rijken
verlaagd worden.
17 Want de aaarde is vol, en er is
meer dan genoeg; ja, Ik heb alle
dingen bereid, en heb het de mensenkinderen gegeven naar beigen
believen te handelen.
18 Daarom, indien iemand
neemt van de aovervloed die Ik
heb gemaakt, en niet zijn deel,
volgens de bwet van mijn evangelie, aan de carmen en behoeftigen
geeft, zal hij, onder kwelling, met
de goddelozen, zijn ogen opslaan
in de dhel.
19 En nu, voorwaar, Ik zeg u
aangaande de eigendommen van
de aorde —
13 a

Verantwoordelijk,
verantwoordelijkheid,
verantwoorden,
verantwoording.
		b LV 72:3–5, 16–22.
14 a Jes. 42:5; 45:12.
GS Scheppen,
schepping.
		b Ps. 19:1; 24:1.
GS

20 laat mijn dienstknecht Sidney Rigdon de plek waar hij
nu woont, en het perceel van
de looierij, als zijn rentmeesterschap toegewezen krijgen voor
zijn onderhoud terwijl hij in mijn
wijngaard arbeidt, zoals Ik wil,
wanneer Ik hem gebieden zal.
21 En laat alle dingen worden gedaan volgens het advies
van de orde en met algemene
instemming of stem van de orde
die zich in het land Kirtland
bevindt.
22 En dit rentmeesterschap en
deze zegening schenk Ik, de Heer,
aan mijn dienstknecht Sidney Rigdon als zegen op hem, en op zijn
nakomelingen na hem;
23 en Ik zal zegeningen vermenigvuldigen op hem, voor zover
hij nederig zal zijn voor mijn
aangezicht.
24 En voorts, laat mijn dienstknecht Martin Harris als zijn
rentmeesterschap toegewezen
krijgen, voor hem en zijn nakomelingen na hem, het perceel dat
mijn dienstknecht John Johnson
verkregen heeft in ruil voor zijn
vorige erfdeel;
25 en voor zover hij getrouw is,
zal Ik zegeningen vermenigvuldigen op hem en zijn nakomelingen
na hem.
26 En laat mijn dienstknecht

16 a LV 105:5.
GS Welzijn,
welzijnszorg.
		b 1 Sam. 2:7–8;
Luk. 1:51–53;
LV 88:17.
17 a LV 59:16–20.
GS Aarde.
		b GS Keuzevrijheid.

18 a Luk. 3:11;
Jak. 2:15–16.
		b LV 42:30.
		c Spr. 14:21;
Mos. 4:26;
LV 52:40.
		d Luk. 16:20–31.
19 a GS Verenigde orde.
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Martin Harris zijn geldmiddelen wijden aan de verkondiging
van mijn woorden, zoals mijn
dienstknecht Joseph Smith jr. zal
aangeven.
27 En voorts, laat mijn dienstknecht Frederick G. Williams
de plek hebben waarop hij nu
woont.
28 En laat mijn dienstknecht
Oliver Cowdery het perceel hebben dat naast het huis ligt, dat
bestemd is voor de drukkerij, dat
perceel nummer één is, alsmede
het perceel waarop zijn vader
woont.
29 En laat mijn dienstknechten
Frederick G. Williams en Oliver
Cowdery de drukkerij hebben, en
alle dingen die daartoe behoren.
30 En dit zal hun rentmeesterschap zijn, dat hun zal worden
toegewezen.
31 En voor zover zij getrouw zijn,
zie, zal Ik hen zegenen, en zegeningen op hen vermenigvuldigen.
32 En dit is het begin van het
rentmeesterschap dat Ik hun heb
toegewezen, voor hen en hun
nakomelingen na hen.
33 En voor zover zij getrouw
zijn, zal Ik zegeningen op hen
vermenigvuldigen, en op hun
nakomelingen na hen, ja, een
menigvuldigheid van zegeningen.
34 En voorts, laat mijn dienstknecht John Johnson het huis
hebben waarin hij woont, en het
erfdeel, alles behalve de grond
die bestemd is voor de abouw van
mijn huizen, die deel uitmaakt
34 a LV 94:3, 10.

36 a

GS
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van dat erfdeel, en die percelen die mijn dienstknecht Oliver
Cowdery zijn toegewezen.
35 En voor zover hij getrouw
is, zal Ik zegeningen op hem
vermenigvuldigen.
36 En het is mijn wil dat hij de
percelen verkoopt die zijn uitgezet voor de opbouw van de stad
van mijn heiligen, voor zover het
hem wordt bekendgemaakt door
de astem van de Geest, en volgens
het advies van de orde, en door de
stem van de orde.
37 En dat is het begin van het
rentmeesterschap dat Ik hem
heb toegewezen, als zegening
voor hem en zijn nakomelingen
na hem.
38 En voor zover hij getrouw
is, zal Ik een menigvuldigheid van zegeningen op hem
vermenigvuldigen.
39 En voorts, laat mijn dienstknecht a Newel K. Whitney de
huizen en het perceel toegewezen
krijgen waar hij nu woont, en het
perceel en pand waar de winkel
gevestigd is, en ook het hoekperceel ten zuiden van de winkel, en
ook het perceel waarop de potasbranderij zich bevindt.
40 En dit alles heb Ik mijn
dienstknecht Newel K. Whitney
toegewezen als zijn rentmeesterschap, als een zegening op
hem en zijn nakomelingen na
hem, ten behoeve van de winkel
van mijn orde, die Ik heb gevestigd voor mijn ring in het land
Kirtland.

Openbaring.

39 a

GS

Whitney, Newel K.
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41 Ja, voorwaar, dat is het rentmeesterschap dat Ik heb toegewezen aan mijn dienstknecht
Newel K. Whitney, namelijk deze
winkel in zijn geheel, aan hem
en zijn agevolmachtigde, en zijn
nakomelingen na hem.
42 En voor zover hij getrouw is in
het onderhouden van mijn geboden, die Ik hem gegeven heb, zal
Ik zegeningen vermenigvuldigen
op hem en op zijn nakomelingen
na hem, ja, een menigvuldigheid
van zegeningen.
43 En voorts, laat mijn dienstknecht Joseph Smith jr. het perceel toegewezen krijgen dat is
uitgezet voor de bouw van mijn
huis, dat veertig roeden lang en
twaalf roeden breed is, en ook
het erfdeel waarop zijn vader nu
woont;
44 en dit is het begin van het
rentmeesterschap dat Ik hem heb
toegewezen, als een zegening op
hem en op zijn vader.
45 Want zie, Ik heb een erfdeel
bestemd voor zijn avader, voor
zijn onderhoud; daarom zal hij
gerekend worden tot het huisgezin van mijn dienstknecht Joseph
Smith jr.
46 En Ik zal zegeningen vermenigvuldigen op het huisgezin
van mijn dienstknecht Joseph
Smith jr., voor zover hij getrouw
is, ja, een menigvuldigheid van
zegeningen.
47 En nu geef Ik u een gebod aangaande Zion, dat u als verenigde
41 a LV 84:112–113.
45 a LV 90:20.
GS Smith sr., Joseph.

orde niet langer verbonden zult
zijn met uw broeders in Zion,
behalve op deze wijze —
48 nadat u georganiseerd bent,
zult u genoemd worden: de Verenigde Orde van de aring Zion,
de stad Kirtland. En nadat zij
georganiseerd zijn, zullen uw
broeders genoemd worden: de
Verenigde Orde van de stad
Zion.
49 En zij zullen onder hun eigen
namen, en onder hun eigen naam,
worden georganiseerd; en zij zullen hun zaken onder hun eigen
naam, en onder hun eigen namen,
afhandelen;
50 en u zult uw zaken onder uw
eigen naam, en onder uw eigen
namen, afhandelen.
51 En dit heb Ik u geboden te
doen voor uw behoudenis, en ook
voor hun behoudenis, ten gevolge
van hun averdrijving en hetgeen
te gebeuren staat.
52 Want de a verbonden zijn
verbroken door overtreding,
door b hebzucht en geveinsde
woorden —
53 daarom bent u ontbonden
als verenigde orde met uw broeders, zodat u slechts tot dit uur
met hen verbonden bent, en
alleen op deze wijze, zoals Ik heb
gezegd, door middel van lening,
zoals door deze orde in raadsvergadering zal worden besloten,
zoals uw omstandigheden het
toelaten en de stem van de raad
aangeeft.

48 a LV 82:13; 94:1; 109:59.
GS Ring.
51 a LV 109:47.

52 a
		b

Verbond.
Begeerte, begeren,
begerig.
GS
GS
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54 En voorts geef Ik u een gebod
aangaande uw rentmeesterschap
dat Ik u heb toegewezen.
55 Zie, al deze eigendommen
zijn van Mij, anders is uw geloof
zonder inhoud, en wordt u huichelaars bevonden en zijn de
verbonden die u met Mij hebt
gesloten, verbroken;
56 en indien de eigendommen
van Mij zijn, dan bent u arentmeesters; anders bent u geen
rentmeesters.
57 Maar voorwaar, Ik zeg u: Ik
heb u aangewezen om rentmeesters over mijn huis te zijn, ja, met
recht rentmeesters.
58 En met dit doel heb Ik u geboden u te organiseren, namelijk om
a
mijn woorden te drukken, de volheid van mijn Schriften, de openbaringen die Ik u heb gegeven en
die Ik u hierna van tijd tot tijd zal
geven —
59 met de bedoeling mijn kerk
en koninkrijk op aarde op te bouwen, en mijn volk voor te bereiden op de atijd dat Ik bij hen zal
b
wonen, die nabij is.
60 En u zult voor uzelf een plek
bereiden voor een schatkamer, en
die wijden aan mijn naam.
61 En u zult er één onder u aanwijzen om de schatkamer te beheren, en hij zal tot die zegening
geordend worden.
62 En er zal een zegel op de
schatkamer zijn, en alle heilige
zaken moeten aan de schatkamer
worden afgeleverd; en niemand
onder u mag die de zijne noemen,
56 a

Rentmeester,
rentmeesterschap.
GS

58 a

of enig deel ervan, want ze zal u
allen tezamen toebehoren.
63 En Ik geef u die vanaf dit uur;
en nu, zie toe dat u een aanvang
maakt met het gebruik van het
rentmeesterschap dat Ik u heb
toegewezen, de heilige zaken uitgezonderd, met als doel deze heilige zaken te laten drukken, zoals
Ik heb gezegd.
64 En de baten van de heilige
zaken zullen in de schatkamer
worden bewaard, en er zal een
zegel op zijn; en zij zullen door
niemand worden gebruikt of uit
de schatkamer genomen, noch
zal het zegel dat erop zal worden
aangebracht, ontbonden worden,
behalve door de stem van de orde,
of op gebod.
65 En aldus zult u de baten van
de heilige zaken in de schatkamer
bewaren voor heilige en gewijde
doeleinden.
66 En deze zal de heilige schatkamer van de Heer worden
genoemd; en er zal een zegel op
gehouden worden, opdat zij heilig en de Heer gewijd zal zijn.
67 En voorts zal er nog een
andere schatkamer worden
bereid, en een schatmeester aangewezen om de schatkamer te
beheren, en er zal een zegel op
worden aangebracht;
68 en alle geldmiddelen die u uit
uw rentmeesterschap ontvangt
door de waarde te vermeerderen
van de eigendommen die Ik u heb
toegewezen, van huizen, land, vee
of van alle dingen, behalve van

Bijbelvertaling van
Joseph Smith (BJS).
GS
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59 a GS Millennium.
		b LV 1:35–36; 29:9–11.
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de heilige en gewijde geschriften
die Ik voor Mijzelf voor heilige en
gewijde doeleinden heb bewaard,
zullen in de schatkamer worden
gebracht zodra u geldmiddelen
ontvangt, in bedragen van honderd of van vijftig of van twintig
of van tien of van vijf.
69 Of met andere woorden:
Indien iemand onder u vijf dollar verkrijgt, laat hij die dan naar
de schatkamer brengen; of, indien
hij er tien of twintig of vijftig of
honderd verkrijgt, laat hem op
dezelfde wijze handelen;
70 en laat niemand onder u
zeggen dat het hem toebehoort;
want het zal niet het zijne worden genoemd, noch enig deel
ervan.
71 En geen enkel deel mag worden gebruikt, of uit de schatkamer
genomen, dan alleen door de stem
en algemene instemming van de
orde.
72 En dit zal de stem en algemene instemming van de orde
zijn: dat wanneer iemand tot
de schatmeester zegt: Ik heb dit
nodig om mijn rentmeesterschap
te kunnen uitoefenen —
73 of het nu vijf dollar, of tien
dollar, of twintig, of vijftig, of
honderd betreft, de schatmeester
hem het bedrag zal geven dat hij
nodig heeft om zijn rentmeesterschap te kunnen uitoefenen —
74 totdat hij een overtreder blijkt
te zijn en het voor de raad van
de orde duidelijk is dat hij een
74 a Luk. 16:1–12.
77 a LV 107:99–100.
78 a GS Schuld.
		b LV 42:54.

79 a

ontrouwe en aonverstandige rentmeester is.
75 Maar zolang hij volledig in
de kerkgemeenschap is opgenomen en getrouw en verstandig is
in zijn rentmeesterschap, zal dat
zijn bewijs voor de schatmeester
zijn, zodat de schatmeester hem
niets zal onthouden.
76 Maar in geval van overtreding zal de schatmeester aan de
raad en aan de stem van de orde
onderworpen zijn.
77 En ingeval de schatmeester
een ontrouwe en onverstandige
rentmeester wordt bevonden, zal
hij aan de raad en stem van de
orde onderworpen zijn en verwijderd worden uit zijn post, en een
a
ander zal in zijn plaats worden
aangesteld.
78 En voorts, voorwaar, Ik zeg u
aangaande uw schulden: Zie, het
is mijn wil dat u al uw aschulden
b
betaalt.
79 En het is mijn wil dat u zich
voor Mij averootmoedigt, en deze
zegen verkrijgt door uw bijver en
ootmoed en het gelovige gebed.
80 En zie, voor zover u ijverig en
ootmoedig bent, en het gelovige
a
gebed aanwendt, zal Ik het hart
verzachten van hen bij wie u in de
schuld staat, totdat Ik u de middelen zend voor uw bevrijding.
81 Daarom, schrijf spoedig naar
New York, en schrijf volgens hetgeen mijn aGeest u ingeeft; en Ik
zal het hart verzachten van hen
bij wie u in de schuld staat, zodat

Nederig,
nederigheid,
vernederen,
verootmoedigen
GS

(zich).
		b GS IJver.
80 a Jak. 5:15.
81 a GS Heilige Geest.

Leer en Verbonden 104:82–105:1

het uit hun gedachten zal worden
weggenomen om u moeilijkheden
te bezorgen.
82 En voor zover u aootmoedig
en getrouw bent en mijn naam
aanroept, zie, zal Ik u de boverwinning geven.
83 Ik doe u een belofte, dat u
deze ene keer uit uw knechtschap
zult worden bevrijd.
84 Voor zover u een kans krijgt
geld te lenen in honderden of in
duizenden, ja, totdat u voldoende
leent om u uit uw knechtschap te
bevrijden, is dat uw recht.
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85 En beleen deze ene keer de
eigendommen die Ik u in handen heb gegeven, door met algemene instemming uw namen op
te geven, of op een andere manier,
zoals het u goeddunkt.
86 Ik geef u dat voorrecht deze
ene keer; en zie, indien u ertoe
overgaat de dingen te doen die
Ik u heb voorgelegd, volgens mijn
geboden, zijn al deze dingen van
Mij, en u bent mijn rentmeesters,
en de meester zal niet toestaan
dat zijn huis wordt afgebroken.
Ja, amen.

AFDELING 105
Openbaring gegeven bij monde van de profeet Joseph Smith op 22 juni
1834 bij Fishing River (Missouri). Onder leiding van de profeet waren
de heiligen uit Ohio en andere gebieden naar Missouri gemarcheerd,
een expeditie die later als het Zionskamp bekend zou worden. Hun doel
was de heiligen die uit Missouri waren verdreven terug naar hun land
in Jackson County te begeleiden. De inwoners van Missouri die de heiligen hadden vervolgd, vreesden dat het Zionskamp wraak zou nemen.
Daarom vielen zij uit preventieve overwegingen enkele heiligen in Clay
County (Missouri) aan. Toen de gouverneur van Missouri zijn belofte
herriep de heiligen te steunen, ontving Joseph Smith deze openbaring.
1–5: Zion zal door naleving van de
celestiale wet worden opgebouwd;
6–13: de verlossing van Zion wordt
voor een korte tijd uitgesteld; 14–19:
de Heer zal de strijd van Zion voeren; 20–26: de heiligen moeten wijs
zijn en zich niet op machtige werken
beroemen terwijl zij zich vergaderen;
27–30: er moet in Jackson County en
de aangrenzende county’s land worden gekocht; 31–34: de ouderlingen
moeten een begiftiging ontvangen
82 a Luk. 14:11; LV 67:10.

		b LV 103:36.

in het huis des Heren te Kirtland;
35–37: heiligen die zowel geroepen
als gekozen zijn, zullen geheiligd
worden; 38–41: de heiligen moeten een vredesbanier voor de wereld
oprichten.
Voorwaar, Ik zeg tot u die hier
bijeengekomen bent om mijn
wil te vernemen aangaande de
a
verlossing van mijn verdrukte
volk —
105 1 a LV 100:13.

Leer en Verbonden 105:2–14
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2 zie, Ik zeg u: Ware het niet dat
mijn volk a overtredingen had
begaan, over de kerk als geheel
gesproken en niet over afzonderlijke leden, dan had het nu reeds
verlost kunnen zijn.
3 Maar zie, zij hebben niet
geleerd gehoorzaam te zijn aan
hetgeen Ik van hun hand vereiste,
maar zijn vervuld met allerlei
kwaad en ageven niet, zoals heiligen behoren te doen, van hun
bezit aan de armen en bezochten
onder hen;
4 en zijn niet aéén volgens de
eenheid die de wet van het celestiale koninkrijk vereist;
5 en a Zion kan niet worden
opgebouwd, banders dan door de
beginselen van de cwet van het
celestiale koninkrijk; anders kan
Ik haar niet tot Mij nemen.
6 En mijn volk moet wel worden agekastijd totdat het bgehoorzaamheid leert, desnoods door de
dingen die het verduurt.
7 Ik spreek niet over hen die
zijn aangewezen om mijn volk
te leiden, die de aeerste ouderlingen van mijn kerk zijn, want
zij staan niet allen onder deze
veroordeling;
8 maar Ik spreek over mijn
kerkgemeenten elders — er zijn
er velen die zullen zeggen: Waar
is hun God? Zie, Hij zal hen in
2 a LV 104:4–5, 52.
3 a Hand. 5:1–11;
LV 42:30.
GS Toewijden, wet
van toewijding.
4 a LV 78:3–7.
5 a GS Zion.
		b LV 104:15–16.
		c LV 88:22.

moeilijke tijden bevrijden, anders
trekken wij niet op naar Zion en
zullen wij ons geld behouden.
9 Daarom, ten gevolge van de
a
overtredingen van mijn volk, is
het raadzaam in mijn bestel dat
mijn ouderlingen een korte tijd
wachten op de verlossing van
Zion —
10 opdat zijzelf voorbereid zullen zijn, en opdat mijn volk grondiger onderricht kan worden,
en ondervinding zal hebben en
meer zal weten over zijn aplicht
en de dingen die Ik van hen
verlang.
11 En dat kan niet worden
teweeggebracht alvorens mijn
a
ouderlingen met macht van
omhoog bbegiftigd zijn.
12 Want zie, Ik heb een grote
begiftiging en zegen bereid om op
hen te worden auitgestort, voor
zover zij getrouw zijn en in ootmoed blijven wandelen voor mijn
aangezicht.
13 Daarom is het raadzaam in
mijn bestel dat mijn ouderlingen
een korte tijd wachten op de verlossing van Zion.
14 Want zie, Ik verlang niet van
hen dat zij de strijd van Zion voeren; want, zoals Ik in een vorig
gebod heb gezegd, zo zal Ik het
ook volbrengen: Ik zal uw astrijd
voeren.

6 a LV 95:1–2.
GS Kastijden,
kastijding.
		b GS Gehoorzaam,
gehoorzaamheid,
gehoorzamen.
7 a LV 20:2–3.
9 a LV 103:4.
10 a GS Plicht.

11 a GS Ouderling.
		b LV 38:32; 95:8.
GS Begiftiging.
12 a LV 110.
14 a Joz. 10:12–14;
Jes. 49:25;
LV 98:37.

Leer en Verbonden 105:15–26

15 Zie, Ik heb de verwoester
uitgezonden om mijn vijanden
te vernietigen en te verwoesten;
en niet vele jaren hierna zullen er
geen meer over zijn om mijn erfgoed te bezoedelen, en mijn naam
te blasteren in de gebieden die Ik
c
geheiligd heb voor de vergadering van mijn heiligen.
16 Zie, Ik heb mijn dienstknecht Joseph Smith jr. geboden te zeggen tot de a sterkte
van mijn huis, ja, mijn krijgslieden, mijn jongemannen, en die
van middelbare leeftijd, dat zij
zich moeten vergaderen voor de
verlossing van mijn volk en de
torens van mijn vijanden omver
moeten werpen en hun bwachters
verdrijven;
17 maar de sterkte van mijn
huis heeft niet naar mijn woorden geluisterd.
18 Maar voor zover er zijn die
wél naar mijn woorden hebben
geluisterd, heb Ik een zegen en
een abegiftiging voor hen bereid,
indien zij getrouw blijven.
19 Ik heb hun gebeden gehoord
en zal hun offer aannemen; en het
is raadzaam in mijn bestel dat zij
tot zover worden gebracht ter
beproeving van hun ageloof.
20 En nu, voorwaar, Ik zeg u:
Een gebod geef Ik u dat allen die
hierheen zijn gekomen, die in de
omstreken kunnen blijven, laten
zij blijven;
a

15 a LV 1:13–14.
		b LV 112:24–26.
GS Godslastering,
lasteren, vloeken.
		c LV 84:3–4; 103:35.
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21 en zij die niet kunnen blijven, die een gezin in het oosten hebben, laten zij een korte
tijd blijven, naargelang mijn
dienstknecht Joseph hun zal
opdragen;
22 want Ik zal hem in deze zaak
raad geven, en wat hij hun ook
opdraagt, zal worden vervuld.
23 En laat al mijn volk dat in
de omstreken woont, zeer trouw
zijn en veel bidden en ootmoedig zijn voor mijn aangezicht en
niet de dingen openbaar maken
die Ik hun heb geopenbaard,
totdat het wijsheid is in mijn
bestel dat ze openbaar worden
gemaakt.
24 Rep niet van oordelen,
a
beroem u evenmin op geloof of
op machtige werken, maar vergader u behoedzaam, zoveel
mogelijk in één streek, rekening
houdend met de gevoelens van
de bevolking.
25 En zie, Ik zal u gunst en
genade in hun ogen schenken,
opdat u in avrede en veiligheid
zult rusten, terwijl u tot de bevolking zegt: Verschaf ons recht en
gerechtigheid volgens de wet en
stel ons schadeloos voor het ons
aangedane onrecht.
26 Welnu, zie, Ik zeg u, mijn
vrienden: Op deze wijze kunt u
gunst in de ogen van de bevolking verwerven, totdat het aleger
van Israël zeer groot wordt.

16 a LV 101:55;
103:22, 30.
		b GS Waken, wachters.
18 a LV 110:8–10.
19 a GS Geloof, geloven.

24 a LV 84:73.
GS Hoogmoed.
25 a GS Vrede.
26 a Joël 2:11.
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27 En van tijd tot tijd zal Ik
het hart van de bevolking verzachten, zoals Ik het hart van de
a
farao verzacht heb, totdat mijn
dienstknecht Joseph Smith jr.
en mijn ouderlingen, die Ik heb
aangewezen, tijd hebben om de
sterkte van mijn huis bijeen te
brengen,
28 en om a verstandige mannen uit te zenden ter vervulling
van hetgeen Ik heb geboden aangaande de baankoop van al het
land dat in Jackson County kan
worden aangekocht, en in de
omliggende county’s.
29 Want het is mijn wil dat dit
land wordt gekocht; en dat mijn
heiligen het na de aankoop zullen bezitten volgens de a wetten van toewijding die Ik heb
gegeven.
30 En nadat dit land is gekocht,
zal Ik de a legers van Israël
onschuldig houden aan het in
bezit nemen van hun eigen land,
dat zij tevoren met hun geld hebben gekocht, en aan het omverwerpen van de torens van mijn
vijanden, die zich daarop kunnen
bevinden, en aan het uiteendrijven van hun wachters, en aan het
Mij bwreken op mijn vijanden tot
in het derde en vierde geslacht
van hen die Mij haten.
27 a
28 a
		b
29 a

Gen. 47:1–12.
LV 101:73.
LV 42:35–36.
LV 42:30.
GS Toewijden, wet van
toewijding;
Verenigde orde.
30 a LV 35:13–14; 101:55;
103:22, 26.

31 Maar laat eerst mijn leger
zeer groot worden, en laat het
a
geheiligd worden voor mijn
aangezicht, opdat het zo mooi
als de zon en zo helder als de
b
maan zal worden, en opdat zijn
banieren bij alle natiën geducht
zullen zijn;
32 opdat de koninkrijken van
deze wereld gedrongen zullen worden te erkennen dat
het koninkrijk Zion inderdaad
het a koninkrijk van onze God
en zijn Christus is; daarom, laten
wij ons aan zijn wetten bonderwerpen.
33 Voorwaar, Ik zeg u: Het is
raadzaam in mijn bestel dat de
eerste ouderlingen van mijn kerk
hun abegiftiging van omhoog ontvangen in mijn huis, dat Ik u heb
geboden voor mijn naam te bouwen in het land Kirtland.
34 En laten die geboden die Ik
heb gegeven aangaande Zion en
haar awet, worden uitgevoerd en
vervuld na haar verlossing.
35 Er is een dag van aroeping
geweest, maar de tijd is aangebroken voor een dag van verkiezing;
en laten zij die het bwaardig zijn,
gekozen worden.
36 En het zal mijn dienstknecht
door de stem van de Geest
worden bekendgemaakt wie

		b LV 97:22.
33 a LV 95:8–9.
31 a GS Heiliging.
GS Begiftiging.
		b Hoogl. 6:10;
34 a I.E. LV 42 staat bekend
LV 5:14; 109:73.
als de ‘Wet’.
32 a Openb. 11:15.
35 a GS Roepen, roeping,
GS Koninkrijk van God
door God geroepen.
of koninkrijk van de
		b GS Waardig,
hemel.
waardigheid.
		b GS Bestuur.

Leer en Verbonden 105:37–106:5

gekozen zijn; en zij zullen worden bgeheiligd;
37 en voor zover zij de araad
opvolgen die zij ontvangen, zullen zij na vele dagen de macht
hebben om alle dingen aangaande
Zion te volbrengen.
38 En voorts zeg Ik u: Verzoek
om vrede, niet alleen bij de mensen die u hebben geslagen, maar
bij alle mensen;
a
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39 en hef een vredesbanier op
en verkondig vrede aan de einden
der aarde;
40 en doe hun die u hebben
geslagen, vredesvoorstellen volgens de stem van de Geest die in
u is, en aalle dingen zullen voor
uw welzijn samenwerken.
41 Welnu, wees getrouw; en zie,
ja, zie, aIk ben met u, ja, tot het
einde. Ja, amen.
a

AFDELING 106
Openbaring gegeven bij monde van de profeet Joseph Smith op
25 november 1834 te Kirtland (Ohio). Deze openbaring is gericht
aan Warren A. Cowdery, een oudere broer van Oliver Cowdery.
1–3: Warren A. Cowdery wordt
geroepen als plaatselijke presiderende functionaris; 4–5: de wederkomst zal de kinderen van het licht
niet als een dief overvallen; 6–8:
grote zegeningen volgen op trouwe
dienst in de kerk.
Het is mijn wil dat mijn dienstknecht Warren A. Cowdery
aangewezen wordt als en geordend wordt tot presiderende
hogepriester van mijn kerkgemeente in het land aFreedom en
omstreken;
2 en mijn eeuwigdurend evangelie predikt en zijn stem verheft en
het volk waarschuwt, niet alleen
36 a LV 95:5.
GS Kiezen, koos,
gekozen.
		b GS Heiliging.
37 a GS Raad.
39 a GS Banier; Vrede.
40 a Rom. 8:28;
LV 90:24; 100:15.

in zijn eigen streek, maar ook in
de aangrenzende county’s;
3 en al zijn tijd wijdt aan deze
hoge en heilige roeping, die Ik
hem nu geef, ijverig a strevend
naar het bkoninkrijk van de hemel
en zijn gerechtigheid, en alle
noodzakelijke dingen zullen daaraan worden toegevoegd; want de
c
arbeider is zijn loon waard.
4 En voorts, voorwaar, Ik zeg u:
De akomst van de Heer bis nabij,
en zij overvalt de wereld als een
c
dief in de nacht —
5 daarom, omgord uw lendenen,
opdat u kinderen van het alicht
zult zijn, en opdat die dag u niet
zal bovervallen als een dief.

41 a Matt. 28:19–20.
I.E. de stad Freedom
(New York)
en omgeving.
3 a Matt. 6:33.
		b GS Koninkrijk van
God of koninkrijk
van de hemel.

106 1 a

		c Matt. 10:10;
LV 31:5.
4 a Jak. 5:8.
		b GS Laatste dagen.
		c 1 Thess. 5:2.
5 a GS Licht, licht van
Christus.
		b Openb. 16:15.

Leer en Verbonden 106:6–8
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6 En voorts, voorwaar, Ik zeg u:
Er was vreugde in de hemel toen
mijn dienstknecht Warren zich
voor mijn scepter boog en zich
afscheidde van de bedriegerijen
van de mensen;
7 daarom, gezegend is mijn
dienstknecht Warren, want Ik
zal barmhartig zijn jegens hem;
en niettegenstaande de aijdelheid

van zijn hart, zal Ik hem verheffen, voor zover hij zich verootmoedigt voor mijn aangezicht.
8 En Ik zal hem agenade en zekerheid schenken, waarmee hij kan
standhouden; en indien hij een
trouwe getuige en een licht voor
de kerk blijft, heb Ik een kroon
voor hem bereid in de bwoningen
van mijn Vader. Ja, amen.

AFDELING 107
Openbaring over het priesterschap, gegeven bij monde van de profeet Joseph Smith rond april 1835 te Kirtland (Ohio). Hoewel deze
afdeling in 1835 is vastgelegd, bevestigen de geschiedkundige verslagen dat de verzen 60 t/m 100 grotendeels een openbaring waren
die Joseph Smith op 11 november 1831 had ontvangen. Deze afdeling
houdt verband met de vorming van het Quorum der Twaalf in februari
en maart 1835. De profeet heeft haar waarschijnlijk voorgelezen in
het bijzijn van hen die zich aan het voorbereiden waren om op 3 mei
1835 op hun eerste quorumzending te vertrekken.
1–6: er zijn twee priesterschappen:
het Melchizedeks en het Aäronisch;
7–12: wie het Melchizedeks priesterschap dragen, hebben de bevoegdheid
in alle functies van de kerk te officiëren; 13–17: de bisschap presideert
de Aäronische priesterschap, die de
uiterlijke verordeningen bedient; 18–
20: het Melchizedeks priesterschap
omvat de sleutels van alle geestelijke
zegeningen; het Aäronisch priesterschap omvat de sleutels van de bediening van engelen; 21–38: het Eerste
Presidium, de Twaalf en de Zeventig vormen de presiderende quorums,
7a
8a

GS
GS

IJdel, ijdelheid.
Genade.

wier beslissingen in eenheid en
gerechtigheid genomen moeten worden; 39–52: de patriarchale orde vastgesteld van Adam tot Noach; 53–57:
de Heer verscheen aan de heiligen
van weleer toen zij in Adam-ondi-
Ahman vergaderd waren; 58–67: de
Twaalf moeten de functionarissen van
de kerk organiseren; 68–76: bisschoppen fungeren als gewone rechter in
Israël; 77–84: het Eerste Presidium
en de Twaalf vormen de hoogste rechtbank in de kerk; 85–100: presidenten
in de priesterschap besturen hun respectieve quorums.

		b Joh. 14:2;
Ether 12:32–34;

LV 59:2; 76:111;
81:6; 98:18.

Leer en Verbonden 107:1–14

Er zijn in de kerk twee priesterschappen, namelijk het
a
Melchizedeks en het b Aäronisch, waaronder het Levitisch
priesterschap.
2 Waarom het eerste het aMelchizedeks priesterschap wordt
genoemd, is omdat Melchizedek
zulk een groot hogepriester was.
3 Voor zijn tijd werd het het heilig priesterschap naar de aorde van
de Zoon van God genoemd.
4 Maar uit respect of aeerbied
voor de naam van het Opperwezen, om een al te veelvuldige
herhaling van zijn naam te vermijden, heeft de kerk in de dagen
vanouds dat priesterschap vernoemd naar Melchizedek, ofwel
het Melchizedeks priesterschap.
5 Alle andere bevoegdheden of
functies in de kerk zijn atoevoegingen aan dat priesterschap.
6 Er zijn echter twee onderdelen
of hoofdgroepen — de een is het
Melchizedeks priesterschap en de
ander is het Aäronisch of aLevitisch priesterschap.
7 Het ambt van aouderling valt
onder het priesterschap van
Melchizedek.
8 Het Melchizedeks priesterschap omvat het recht van presideren en bezit de macht en het
a
gezag over alle ambten in de
kerk, in alle tijdperken van de
107 1 a

Melchizedeks
priesterschap.
		b GS Aäronisch
priesterschap.
2 a BJS Gen. 14:25–40
(Aanhangsel);
LV 84:14.
GS Melchizedek.
GS
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wereld, om geestelijke zaken te
besturen.
9 Het aPresidium van de Hoge
Priesterschap, naar de orde van
Melchizedek, heeft het recht van
officiëren in alle ambten van de
kerk.
10 aHogepriesters naar de orde
van het Melchizedeks priesterschap hebben het brecht, onder
leiding van het presidium, in hun
eigen positie te officiëren in de
bediening van geestelijke zaken,
en ook in het ambt van ouderling,
priester (van de Levitische orde),
leraar, diaken, en als lid.
11 Een ouderling heeft het recht,
bij afwezigheid van de hogepriester, in zijn plaats te officiëren.
12 De hogepriester en ouderling
moeten in geestelijke zaken handelen overeenkomstig de verbonden en geboden van de kerk; en
zij hebben het recht in al die ambten van de kerk te officiëren als
er geen hogere autoriteiten aanwezig zijn.
13 Het tweede priesterschap
wordt het a priesterschap van
Aäron genoemd, omdat het aan
b
Aäron en zijn nakomelingen,
door al hun geslachten heen, is
verleend.
14 Waarom dit het lagere priesterschap wordt genoemd, is
omdat het een atoevoeging is aan

3 a Alma 13:3–19;
LV 76:57.
4 a GS Eerbied.
5 a LV 84:29; 107:14.
6 a Deut. 10:8–9.
7 a GS Ouderling.
8 a GS Gezag.
9 a LV 81:2; 107:22, 65–67,

91–92.
10 a GS Hogepriester.
		b LV 121:34–37.
13 a GS Aäronisch
priesterschap.
		b GS Aäron, broer van
Mozes.
14 a LV 20:52; 107:5.

Leer en Verbonden 107:15–23
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het grotere of het Melchizedeks
priesterschap, en bevoegdheid
bezit tot het bedienen van uiterlijke verordeningen.
15 De abisschap vormt het presidium van deze priesterschap, en
draagt de sleutels of het gezag
daarvan.
16 Niemand heeft wettelijk recht
op dit ambt, op het dragen van
de sleutels van dit priesterschap,
tenzij hij een aletterlijke afstammeling van Aäron is.
17 Maar aangezien een hogepriester in het Melchizedeks
priesterschap bevoegd is om in
alle lagere ambten te officiëren,
mag hij in het ambt van bisschop
officiëren wanneer er geen letterlijke afstammeling van Aäron te
vinden is, mits hij tot die macht
wordt geroepen en aangesteld en
a
geordend onder de handen van
het bpresidium van de Melchizedekse priesterschap.
18 De macht en het gezag van
het hogere of Melchizedeks priesterschap bestaat in het dragen van
de asleutels van alle geestelijke
zegeningen van de kerk —
19 het voorrecht te hebben om de
a
verborgenheden van het koninkrijk van de hemel te ontvangen,
de hemelen voor zich geopend
te hebben, deel te hebben aan
15 a GS Bisschop.
16 a LV 68:14–21;
107:68–76.
17 a GS Ordenen, ordening.
		b LV 68:15.
18 a GS Sleutels van het
priesterschap.
19 a Alma 12:9–11;
LV 63:23; 84:19–22.

Verborgenheden
van God.
Hebr. 12:22–24.
GS Middelaar.
LV 13; 84:26–27.
GS Verordeningen.
GS Doop, dopen.
GS Vergeving van
zonden.
GS

		b
		c
20 a
		b
		c
		d

de b algemene samenkomst en
kerk van de Eerstgeborene, en
de gemeenschap en tegenwoordigheid te genieten van God de
Vader, en Jezus, de cMiddelaar
van het nieuwe verbond.
20 De macht en het gezag van
het lagere of Aäronisch priesterschap bestaat in het dragen van
de asleutels van de bediening van
engelen, en in het bedienen van
uiterlijke bverordeningen, de letter van het evangelie, de cdoop
van bekering tot dvergeving van
zonden, overeenkomstig de verbonden en geboden.
21 Noodzakelijkerwijs komen
er presidenten, of presiderende
ambtsdragers, voort uit hen die
geordend zijn tot de verschillende ambten in deze twee priesterschappen, of ze worden uit hun
midden aangewezen.
22 Uit de aMelchizedekse priesterschap vormen drie bpresiderende hogepriesters, gekozen
door de groep, aangewezen en tot
dat ambt geordend, en cgesteund
door het vertrouwen, het geloof
en het gebed van de kerk, een
quorum van het presidium van
de kerk.
23 De atwaalf reizende raadsleden zijn geroepen om de twaalf
b
apostelen te zijn, of de bijzondere
22 a
		b
		c
23 a
		b

Melchizedeks
priesterschap.
LV 90:3, 6; 107:9,
65–67, 78–84, 91–92.
GS Steunen van
kerkleiders.
LV 107:33–35.
GS Apostel.
GS

Leer en Verbonden 107:24–33

getuigen van de naam van Christus in de gehele wereld — waardoor zij zich in de plichten van
hun roeping onderscheiden van
de andere ambtsdragers in de
kerk.
24 En zij vormen een quorum,
in gezag en macht gelijk aan de
voornoemde drie presidenten.
25 Ook de aZeventig zijn geroepen om het evangelie te prediken en om bijzondere getuigen
te zijn voor de andere volken
en in de gehele wereld — waardoor zij zich in de plichten van
hun roeping onderscheiden
van de andere ambtsdragers in
de kerk.
26 En zij vormen een quorum,
in gezag gelijk aan dat van de
zojuist genoemde twaalf bijzondere getuigen of apostelen.
27 En ieder besluit dat door
één van deze quorums wordt
genomen, moet door de eenparige stemming daarvan tot stand
komen; dat wil zeggen: elk lid
van ieder quorum moet met de
genomen besluiten instemmen,
om hun besluiten onderling van
gelijke kracht of geldigheid te
laten zijn —
28 wanneer de omstandigheden een andere mogelijkheid uitsluiten, mag de
aanwezige meerderheid een quorum vormen —
29 tenzij dat het geval is, hebben hun besluiten niet het recht
op dezelfde zegeningen als de
25 a GS Zeventig.
30 a LV 121:36.
GS Rechtvaardig,
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besluiten van een quorum van
drie presidenten in vroeger
dagen, die naar de orde van Melchizedek geordend waren, en
rechtvaardige en heilige mannen
waren.
30 De besluiten van deze quorums, of één daarvan, moeten
genomen worden in alle arechtvaardigheid, in heiligheid en
nederigheid van hart, zachtmoedigheid en lankmoedigheid, en
in geloof en bdeugd en kennis,
matigheid, geduld, godsvrucht,
broederlijke vriendelijkheid en
naastenliefde;
31 want de belofte luidt dat zij,
indien deze dingen overvloedig bij hen aanwezig zijn, niet
a
onvruchtbaar zullen zijn in de
kennis van de Heer.
32 En ingeval enig besluit van
deze quorums in onrechtvaardigheid genomen is, kan het voor
een algemene vergadering worden gebracht van de verschillende quorums, die de geestelijke
gezagsdragers van de kerk vormen; op geen andere wijze kan
er beroep worden aangetekend
tegen hun besluit.
33 De Twaalf vormen een reizende presiderende hoge raad,
om in de naam van de Heer te
officiëren, op aanwijzing van het
presidium van de kerk, in overeenstemming met de wet van de
hemel; om de kerk op te bouwen en al haar aangelegenheden onder alle natiën te regelen,

rechtvaardigen,
rechtvaardigheid.
		b LV 121:41.

Deugd, deugdzaam,
deugdzaamheid.
31 a 2 Petr. 1:5–8.
GS
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ten eerste ten behoeve van de
a
andere volken, en ten tweede
ten behoeve van de Joden.
34 De Zeventig moeten handelen in de naam van de Heer,
op aanwijzing van de a Twaalf
of de reizende hoge raad, bij het
opbouwen van de kerk en het
regelen van al haar aangelegenheden onder alle natiën, ten eerste ten behoeve van de andere
volken, en dan ten behoeve van
de Joden —
35 waarbij de Twaalf, die de
sleutels dragen, worden uitgezonden om de deur te openen door
de verkondiging van het evangelie van Jezus Christus, en wel ten
eerste ten behoeve van de andere
volken, en dan ten behoeve van
de Joden.
36 De vaste ahoge raden in de
ringen van Zion vormen een
quorum dat bij al zijn besluiten
evenveel gezag heeft inzake de
aangelegenheden van de kerk als
het quorum van het presidium, of
als de reizende hoge raad.
37 De hoge raad in Zion vormt
een quorum dat bij al zijn besluiten evenveel gezag heeft inzake
de aangelegenheden van de kerk
als de raden van twaalf in de ringen van Zion.
38 Het is de plicht van de reizende hoge raad, wanneer zij
hulp nodig hebben bij het voldoen
aan de verschillende verzoeken
om het evangelie te prediken en
33 a 1 Ne. 13:42;
3 Ne. 16:4–13;
LV 90:8–9.
34 a LV 112:21.
36 a GS Hoge raad.

38 a
39 a

te bedienen, een beroep te doen
op de aZeventig, en niet op welke
anderen dan ook.
39 Het is de plicht van de Twaalf
in alle grote gemeenten van de
kerk a evangelisten te ordenen,
naargelang die hun door openbaring worden aangewezen —
40 de orde van dat priesterschap werd gevestigd om van
vader op zoon te worden overgedragen, en behoort rechtens toe
aan de letterlijke afstammelingen
van het uitverkoren geslacht,
aan wie de beloften waren
gedaan.
41 Deze orde werd ingesteld in
de dagen van aAdam en is door
b
afstamming op de volgende
wijze doorgegeven:
42 van Adam op aSeth, die op
de leeftijd van negenenzestig
jaar door Adam werd geordend
en drie jaar voor zijn (Adams)
dood een zegen van hem ontving en van zijn vader de belofte
van God kreeg dat zijn nakomelingen de uitverkorenen van de
Heer zouden zijn en dat zij tot aan
het einde van de aarde bewaard
zouden blijven;
43 want hij (Seth) was een avolmaakt mens, en hij was zozeer
het b evenbeeld van zijn vader
dat hij in alle opzichten op zijn
vader leek en alleen door zijn leeftijd van hem te onderscheiden
was.
44 Enos werd op de leeftijd van

Zeventig.
LV 84:6–16;
Evangelist;
Moz. 6:10–25.
Patriarch, patriarchaal. 42 a GS Seth.
41 a GS Adam.
43 a GS Volmaakt.
		b Gen. 5;
		b Gen. 5:3.
GS
GS
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honderdvierendertig jaar en vier
maanden geordend door de hand
van Adam.
45 God riep Kenan in de wildernis in zijn veertigste levensjaar;
en hij ontmoette Adam terwijl hij
op reis was naar de plaats Shedolamak. Hij was zevenentachtig jaar toen hij zijn ordening
ontving.
46 Mahalaleël was vierhonderdzesennegentig jaar en zeven
dagen oud toen hij geordend
werd door de hand van Adam,
die hem ook zegende.
47 Jered was tweehonderd jaar
oud toen hij geordend werd onder
de hand van Adam, die hem ook
zegende.
48 aHenoch was vijfentwintig
jaar oud toen hij geordend werd
onder de hand van Adam; en hij
was vijfenzestig toen Adam hem
zegende.
49 En hij zag de Heer, en hij
wandelde met Hem en bevond
zich voortdurend voor zijn aangezicht; en hij a wandelde met
God driehonderdvijfenzestig
jaar lang, zodat hij vierhonderddertig jaar oud was toen hij werd
b
opgenomen.
50 aMethusalach was honderd
jaar oud toen hij geordend werd
onder de hand van Adam.
51 Lamech was tweeëndertig
jaar oud toen hij geordend werd
onder de hand van Seth.
48 a GS Henoch.
49 a Gen. 5:22; Hebr. 11:5;
Moz. 7:69.
		b GS Opgenomen
mensen.
50 a GS Methusalach.

52 a
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52 Noach was tien jaar oud toen
hij geordend werd onder de hand
van Methusalach.
53 Drie jaar voor zijn dood riep
Adam Seth, Enos, Kenan, Mahalaleël, Jered, Henoch en Methusalach, die allen a hogepriester
waren, met de overigen van
zijn nageslacht die rechtvaardig
waren, naar de vallei b Adam-
ondi-Ahman en schonk hun daar
zijn laatste zegen.
54 En de Heer verscheen aan
hen, en zij stonden op en zegenden a Adam en noemden hem
b
Michaël, de vorst, de aartsengel.
55 En de Heer schonk Adam
vertroosting en zei tot hem: Ik
heb u aan het hoofd gesteld; een
menigte natiën zal uit u voortkomen en u bent voor eeuwig avorst
over hen.
56 En Adam stond op te midden
van de vergadering; en niettegenstaande hij door ouderdom gebogen was, avoorspelde hij, vervuld
met de Heilige Geest, alles wat
zijn nakomelingen zou overkomen tot aan het laatste geslacht.
57 Deze dingen werden in het
boek Henoch opgeschreven, en
er zal te zijner tijd van worden
getuigd.
58 Het is ook de plicht van de
a
Twaalf alle andere ambtsdragers van de kerk te bordenen en
te organiseren, overeenkomstig
de openbaring die luidt:
a

Noach, aartsvader
uit de Bijbel.
53 a GS Hogepriester.
		b LV 78:15; 116.
GS Adam-ondi-Ahman.
54 a LV 128:21.
GS

GS Adam.
		b GS Michaël.
55 a LV 78:16.
56 a Moz. 5:10.
58 a GS Apostel.
		b GS Ordenen, ordening.

Leer en Verbonden 107:59–74

271

59 Aan de kerk van Christus in
het land Zion, als toevoeging aan
de kerkelijke awetten met betrekking tot kerkelijke zaken —
60 Voorwaar, Ik zeg u, zegt de
Heer der heerscharen: Er moeten
a
presiderende ouderlingen zijn
om hen te presideren die het ambt
van ouderling bekleden;
61 en ook apriesters om hen te
presideren die het ambt van priester bekleden;
62 en ook aleraren om op gelijke
wijze hen te presideren die het
ambt van leraar bekleden, en ook
diakenen —
63 aldus van diaken tot leraar,
en van leraar tot priester, en
van priester tot ouderling, ieder
afzonderlijk volgens zijn aanstelling, overeenkomstig de
verbonden en geboden van de
kerk.
64 Dan komt het hoge priesterschap, het grootste van alle.
65 Daarom moet er iemand uit
de hoge priesterschap worden
aangewezen om die priesterschap
te presideren, en hij zal president
van de hoge priesterschap van de
kerk worden genoemd;
66 of met andere woorden:
a
presiderende hogepriester van
de hoge priesterschap van de
kerk.
67 Van hem komt de bediening
van verordeningen en zegens aan
de kerk, door ahandoplegging.
59 a
60 a
61 a
62 a
66 a

LV 43:2–9.
LV 107:89–90.
LV 107:87.
LV 107:85–86.
LV 107:9, 91–92.

67 a
68 a
69 a

68 Daarom, het ambt van bisschop is daaraan niet gelijk; want
het ambt van abisschop bestaat uit
het besturen van alle stoffelijke
zaken;
69 niettemin moet een bisschop
uit de ahoge priesterschap worden gekozen, tenzij hij een bletterlijke afstammeling van Aäron is;
70 want tenzij hij een letterlijke
afstammeling van Aäron is, kan
hij de sleutels van dat priesterschap niet dragen.
71 Niettemin kan een hogepriester, dat wil zeggen naar de orde
van Melchizedek, worden aangesteld voor het bedienen van
stoffelijke zaken, hebbende een
kennis daarvan door de Geest van
de waarheid;
72 en ook om arechter in Israël te
zijn, om de zaken van de kerk te
behartigen, om te oordelen over
overtreders naar de getuigenverklaringen die hem zullen worden
voorgelegd volgens de wetten,
met behulp van zijn raadgevers,
die hij gekozen heeft of zal kiezen
uit de ouderlingen van de kerk.
73 Dat is de plicht van een
bisschop die geen letterlijke
afstammeling van Aäron is,
maar geordend is tot het hoge
priesterschap naar de orde van
Melchizedek.
74 Aldus zal hij rechter zijn, ja,
gewone rechter onder de inwoners van Zion, of in een ring van

President.
Handoplegging.
Bisschop.
Melchizedeks
priesterschap.
GS
GS
GS
GS

		b LV 68:14–24; 84:18;
107:13–17.
72 a LV 58:17–18.
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Zion, of in enige gemeente van de
kerk waar hij tot deze bediening
wordt aangesteld, totdat de grenzen van Zion worden uitgebreid
en het nodig wordt nog andere
bisschoppen of rechters in Zion
of elders te hebben.
75 En voor zover er andere
bisschoppen worden aangewezen, zullen zij datzelfde ambt
uitoefenen.
76 Maar een letterlijke afstammeling van Aäron heeft wettelijk
recht op het presidentschap van
deze priesterschap, op de asleutels van deze bediening, om het
ambt van bisschop zelfstandig uit
te oefenen, zonder raadgevers,
om als rechter in Israël op te treden, behalve wanneer een president van de hoge priesterschap,
naar de orde van Melchizedek,
wordt berecht.
77 En de beslissing van elk van
die raden, overeenkomstig het
gebod dat luidt:
78 En voorts, voorwaar, Ik zeg
u: De belangrijkste aangelegenheden van de kerk, en de amoeilijkste gevallen van de kerk, moeten,
voor zover de beslissing van de
bisschop of de rechters niet bevredigend is, worden overgedragen
en voorgelegd aan de raad van
de kerk, in de tegenwoordigheid
van het bPresidium van de Hoge
Priesterschap.
79 En het presidium van de raad
van de hoge priesterschap heeft
de bevoegdheid andere hogepriesters te roepen, namelijk
76 a

Sleutels van het
priesterschap.
GS
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twaalf, om als raadgevers te assisteren; en aldus hebben het Presidium van de Hoge Priesterschap
en zijn raadgevers bevoegdheid
om te beslissen op grond van
getuigenverklaringen volgens de
wetten van de kerk.
80 En na deze beslissing zal het
niet meer voor het aangezicht van
de Heer in herinnering worden
gebracht; want dit is de hoogste
raad van de kerk van God, en
een eindbeslissing met betrekking tot geschillen bij geestelijke
aangelegenheden.
81 Er is niemand die tot de kerk
behoort, die niet onderworpen is
aan deze raad van de kerk.
82 En indien een president van
de hoge priesterschap overtreedt,
moet hij in herinnering worden
gebracht voor de algemene raad
van de kerk, die door twaalf raadgevers uit de hoge priesterschap
wordt bijgestaan;
83 en hun uitspraak op zijn
hoofd maakt een eind aan de discussie over hem.
84 Aldus is niemand gevrijwaard van de agerechtigheid en
de wetten van God, opdat alle
dingen ordelijk en in alle ernst
voor zijn aangezicht zullen worden gedaan, volgens waarheid en
gerechtigheid.
85 En voorts, voorwaar, Ik zeg
u: Het is de plicht van een president van het ambt van adiaken
om twaalf diakenen te presideren, in raadsvergadering met
hen bijeen te komen, en hun

78 a LV 102:13, 28.
		b LV 68:22.

84 a
85 a

GS
GS

Gerechtigheid.
Diaken.
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hun plicht te bleren, elkaar opbouwend, zoals aangegeven is volgens de verbonden.
86 En het is ook de plicht van
de president van het ambt van
a
leraar om vierentwintig leraren
te presideren, en in raadsvergadering met hen bijeen te komen,
hun lerende de plichten van hun
ambt, zoals aangegeven in de
verbonden.
87 Ook is het de plicht van de
president van de priesterschap
van Aäron om achtenveertig
a
priesters te presideren, en in
raadsvergadering met hen bijeen
te komen, om hun de plichten van
hun ambt te leren, zoals aangegeven is in de verbonden —
88 deze president moet a bisschop zijn; want dit is één van de
plichten van dat priesterschap.
89 Voorts is het de plicht van
de president van het ambt van
a
ouderling om zesennegentig
ouderlingen te presideren, en met
hen in raadsvergadering bijeen te
komen, en hun te leren overeenkomstig de verbonden.
90 Dit presidium verschilt van
dat van de Zeventig en is bedoeld
voor hen die niet over de gehele
wereld areizen.
91 En voorts is het de plicht van
de president van het ambt van het
hoge priesterschap om de gehele
85 b LV 38:23;
88:77–79, 118.
86 a LV 20:53–60.
GS Leraar, Aäronisch
priesterschap.
87 a GS Priester, Aäronisch
priesterschap.
88 a GS Bisschop.

89 a
90 a
91 a
		b
92 a

kerk te a presideren, en te zijn
zoals bMozes —
92 zie, hier is wijsheid: ja, aziener, b openbaarder, vertaler en
c
profeet te zijn, met alle dgaven
van God die Hij schenkt aan het
hoofd van de kerk.
93 En het is in overeenstemming
met het visioen waarin de orde
van de aZeventig wordt getoond,
dat zij zeven presidenten zullen
hebben om hen te presideren,
gekozen uit de zeventigen;
94 en de zevende president van
deze presidenten moet de zes
presideren;
95 en deze zeven presidenten
moeten andere zeventigen kiezen naast de eerste zeventigen
waartoe zij behoren, en moeten
hen presideren;
96 en nog andere zeventigen, tot
zevenmaal zeventig toe, indien de
arbeid in de wijngaard dat vereist.
97 En deze zeventigen moeten
a
reizende dienaren zijn, ten eerste voor de andere volken en ook
voor de Joden.
98 Terwijl andere ambtsdragers
van de kerk, die geen deel uitmaken van de Twaalf, en evenmin
van de Zeventig, niet de plicht
hebben te reizen onder alle natiën,
maar moeten reizen naar hun
omstandigheden het toelaten,
niettegenstaande zij even hoge

Ouderling.
LV 124:137.
LV 107:9, 65–67.
LV 28:2; 103:16–21.
Mos. 8:13–18.
GS Ziener.
		b GS Openbaring.
		c LV 21:1.
GS

Profeet.
Gaven van de
Geest.
93 a LV 107:38.
GS Zeventig.
97 a LV 124:138–139.

		d

GS
GS
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en verantwoordelijke functies in
de kerk bekleden.
99 Welnu, laat eenieder zijn
a
plicht leren kennen, en het ambt
waartoe hij is aangewezen, met
alle bijver leren uitoefenen.
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100 Wie traag is, zal niet waardig worden geacht om te blijven,
en wie zijn plicht niet leert kennen
en de goedkeuring niet waardig
blijkt te zijn, zal niet waardig worden geacht om te blijven. Ja, amen.
a

b

AFDELING 108
Openbaring gegeven bij monde van de profeet Joseph Smith op
26 december 1835 te Kirtland (Ohio). Deze afdeling werd ontvangen op verzoek van Lyman Sherman, die eerder tot zeventiger was
geordend, en die zich tot de profeet had gewend met het verzoek om
een openbaring om hem zijn plicht bekend te maken.
1–3: Lyman Shermans zonden zijn
hem vergeven; 4–5: hij zal gerekend
worden tot de leidinggevende ouderlingen van de kerk; 6–8: hij is geroepen om het evangelie te prediken en
zijn broeders te versterken.
Voorwaar, aldus zegt de Heer
tot u, mijn dienstknecht Lyman:
Uw zonden zijn u vergeven, want
u hebt mijn stem gehoorzaamd
door deze ochtend hierheen te
komen om raad te ontvangen van
hem die Ik heb aangewezen.
2 Daarom, laat uw ziel agerust
zijn over uw geestelijke status, en
weersta mijn stem niet langer.
3 En kom nu en wees voortaan
stipter in het nakomen van uw
geloften, die u hebt afgelegd en
zult afleggen, en u zult gezegend
worden met buitengewoon grote
zegeningen.
4 Wacht geduldig af tot mijn
99 a GS Plicht.
		b GS IJver.
100 a LV 58:26–29.
GS Lui, luiheid.

dienstknechten de a plechtige
samenkomst bijeenroepen, dan
zult u tot de eersten van mijn
ouderlingen worden gerekend,
en door ordening bevoegdheid
ontvangen met de rest van mijn
ouderlingen die Ik gekozen heb.
5 Zie, dit is de abelofte van de
Vader aan u, indien u getrouw
blijft.
6 En deze zal voor u in vervulling gaan op die dag dat u
bevoegd zult zijn om mijn evangelie te a prediken overal waar
Ik u vanaf dat moment zenden
zal.
7 Daarom, aversterk uw broeders door al uw conversatie, door
al uw gebeden, door al uw aansporingen, en door al uw doen
en laten.
8 En zie, ja, zie, Ik ben voor eeuwig met u om u te zegenen en te
a
bewaren. Amen.

Waardig,
waardigheid.
108 2 a GS Rust, rusten.
4 a LV 109:6–10.
		b

GS

5 a LV 82:10.
6 a GS Zendingswerk.
7 a Luk. 22:31–32.
8 a 2 Ne. 9:19.
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AFDELING 109
Het gebed dat werd uitgesproken bij de inwijding van de tempel te Kirtland (Ohio) op 27 maart 1836. Volgens de schriftelijke
verklaring van de profeet werd dit gebed hem door openbaring
ingegeven.
1–5: de Kirtlandtempel is gebouwd
als plek die de Zoon des Mensen kan
bezoeken; 6–21: het moet een huis
zijn van gebed, vasten, geloof, kennis, heerlijkheid en orde, een huis
van God; 22–33: mogen de onbekeerlijken die het volk van de Heer
tegenwerken, worden beschaamd;
34–42: mogen de heiligen in macht
uitgaan om de rechtvaardigen tot
Zion te vergaderen; 43–53: mogen
de heiligen worden verlost van de
verschrikkingen die in de laatste
dagen over de goddelozen zullen
worden uitgestort; 54–58: mogen de
natiën en volken en kerken op het
evangelie worden voorbereid; 59–67:
mogen de Joden, de Lamanieten en
heel Israël worden verlost; 68–80:
mogen de heiligen met heerlijkheid
en eer worden gekroond en het eeuwig heil verkrijgen.
Dank zij uw naam, o Here God
van Israël, die vasthoudt aan
het bverbond en barmhartigheid
bewijst aan uw dienstknechten die oprecht voor uw aangezicht wandelen, met hun gehele
hart —
2 U die uw dienstknechten hebt
geboden een huis te a bouwen
a

109 1 a Alma 37:37;

LV 46:32.
GS Dank, dankbaar,
dankbaarheid,
dankzegging.

voor uw naam in deze plaats
[Kirtland].
3 En nu ziet U, o Heer, dat uw
dienstknechten naar uw gebod
hebben gehandeld.
4 En nu vragen wij U, heilige
Vader, in de naam van Jezus
Christus, de Zoon van uw boezem, in wiens naam alleen het
heil aan de mensenkinderen kan
worden verschaft, wij vragen U,
o Heer, dit ahuis, dat U ons hebt
geboden te bouwen, het bmaaksel van de handen van ons, uw
dienstknechten, te aanvaarden.
5 Want U weet dat wij dit werk
hebben verricht onder grote
beproeving; en in onze armoede
hebben wij van ons bezit gegeven
om een ahuis te bouwen voor uw
naam, opdat de Zoon des Mensen een plek zou hebben om Zich
aan zijn volk te vertonen.
6 En zoals U hebt gezegd in
een aopenbaring, die ons is gegeven, waarin U ons uw vrienden
noemt, en zegt: Beleg uw plechtige samenkomst, zoals Ik u heb
geboden;
7 en omdat niet allen geloof
hebben, moet u ijverig woorden
van wijsheid zoeken en ze elkaar

		b Dan. 9:4.
GS Verbond.
2 a LV 88:119.
4 a 1 Kon. 9:3.
GS Tempel, huis des

Heren.
		b 2 Ne. 5:16.
5 a LV 124:27–28.
6 a LV 88:117–120.
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leren; ja, put woorden van wijsheid uit de beste boeken; zoek
kennis, ja, door studie en ook
door geloof;
8 organiseer u; bereid alle nodige
dingen voor; en vestig een huis,
ja, een huis van gebed, een huis
van vasten, een huis van geloof,
een huis van leren, een huis van
heerlijkheid, een huis van orde,
een huis van God;
9 opdat uw ingaan in de naam
van de Heer zal zijn; opdat uw
uitgaan in de naam van de Heer
zal zijn; opdat al uw begroetingen
in de naam van de Heer zullen
zijn, met opgeheven handen tot
de Allerhoogste —
10 en nu, heilige Vader, vragen wij U ons, uw volk, met uw
genade bij te staan in het beleggen
van onze plechtige samenkomst,
opdat het zal worden gedaan
tot uw eer, en het uw goddelijke
goedkeuring zal wegdragen;
11 en op een wijze dat wij in
uw ogen waardig zullen worden
bevonden om de vervulling te
verkrijgen van de abeloften die
U ons, uw volk, hebt gedaan in
de openbaringen die ons gegeven zijn;
12 opdat uw aheerlijkheid zal
rusten op uw volk en op dit, uw
huis, dat wij nu aan U opdragen, opdat het tot heiligdom zal
worden geheiligd en gewijd, en
opdat uw heilige tegenwoordigheid voortdurend in dit huis
zal zijn;
11 a LV 38:32; 105:11–12,
18, 33.
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13 en opdat allen die de drempel van het huis des Heren overschrijden uw macht zullen voelen
en zich gedrongen zullen voelen
te erkennen dat U het hebt geheiligd, en dat het uw huis is, een
plaats waarop uw heiligheid rust.
14 En wilt U geven, heilige
Vader, dat allen die in dit huis
aanbidden woorden van wijsheid
uit de beste boeken geleerd zullen worden, en dat zij kennis zullen zoeken, ja, door studie, en ook
door geloof, zoals U hebt gezegd;
15 en dat zij in U zullen
opgroeien en een volheid ontvangen van de Heilige Geest en
volgens uw wetten georganiseerd worden en toebereid worden om alle noodzakelijke dingen
te verkrijgen;
16 en dat dit huis een huis van
gebed zal zijn, een huis van vasten, een huis van geloof, een huis
van heerlijkheid en van God, ja,
uw huis;
17 dat al het ingaan van uw volk
in dit huis in de naam van de Heer
zal zijn;
18 dat al hun uitgaan uit dit huis
in de naam van de Heer zal zijn;
19 en dat al hun begroetingen in
de naam van de Heer zullen zijn,
met heilige handen, opgeheven
tot de Allerhoogste;
20 en dat niets aonreins zal worden toegestaan uw huis binnen te
komen om het te bezoedelen;
21 en wanneer uw volk overtreedt, wie van hen dan ook, dat

12 a GS Heerlijkheid.
20 a LV 94:8–9; 97:15–17.
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zij zich spoedig zullen bekeren
en tot U terugkeren en genade
in uw ogen vinden en weer de
zegeningen ontvangen die U hebt
verordonneerd om te worden uitgestort op hen die U zullen avereren in uw huis.
22 En wij vragen U, heilige
Vader, dat uw dienstknechten
gewapend met uw macht van dit
huis zullen kunnen uitgaan, en
dat uw naam op hen zal rusten
en uw heerlijkheid hen zal omringen en uw aengelen over hen zullen waken;
23 en dat zij vanuit deze plaats
in waarheid buitengewoon grote
en heerlijke tijdingen naar de aeinden der aarde zullen brengen,
opdat zij zullen weten dat dit uw
werk is en dat U uw hand hebt
uitgestrekt ter vervulling van wat
U bij monde van de profeten hebt
gesproken aangaande de laatste
dagen.
24 Wij vragen u, heilige Vader,
het volk dat in dit, uw huis, zal
aanbidden, en daarin op eervolle
wijze een naam en status zal
behouden, in alle geslachten en
voor eeuwig staande te houden;
25 dat geen wapen dat tegen hen
wordt agesmeed, iets zal uitrichten; dat wie voor hen een bkuil
graaft, er zelf in zal vallen;
26 dat geen vereniging van het
kwaad de macht zal hebben om
zich te verheffen en de aoverhand
21 a GS Eerbied.
22 a GS Engelen.
23 a LV 1:2.
25 a Jes. 54:17.
		b Spr. 26:27;

te krijgen op uw volk, op wie uw
b
naam zal worden gevestigd in
dit huis;
27 en indien enig volk tegen dit
volk zal opstaan, dat uw toorn
ertegen zal ontbranden;
28 en indien zij dit volk zullen
slaan, dat U hen zult slaan; dat U
voor uw volk zult strijden, zoals
U dat deed ten dage van de strijd,
zodat zij uit de handen van al hun
vijanden zullen worden bevrijd.
29 Wij vragen u, heilige Vader,
allen die in de wereld leugenachtige berichten tegen uw dienstknecht of dienstknechten hebben
verspreid, te beschamen en te verbazen, en tot schande en verwarring te brengen, indien zij zich
niet willen bekeren wanneer het
eeuwigdurend evangelie in hun
oren wordt verkondigd;
30 en dat al hun werken op niets
zullen uitlopen, en zullen worden weggevaagd door de ahagel
en door de oordelen die U in uw
toorn over hen zult zenden, opdat
er een eind zal komen aan bleugens en laster tegen uw volk.
31 Want U weet, o Heer, dat uw
dienstknechten voor uw aangezicht onschuldig waren toen zij
getuigenis gaven van uw naam,
waardoor zij deze dingen hebben
geleden.
32 Daarom smeken wij voor uw
aangezicht om een volledige en
volkomen bevrijding van dit ajuk;

1 Ne. 14:3; 22:14.
26 a LV 98:22.
		b 1 Kon. 8:29.
30 a Jes. 28:17;
Mos. 12:6;

LV 29:16.
		b 3 Ne. 21:19–21.
32 a GS Juk.
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33 breek het af, o Heer; breek
het af van de nek van uw dienstknechten, door uw macht, opdat
wij ons kunnen verheffen te midden van dit geslacht en uw werk
verrichten.
34 O Jehova, wees dit volk genadig, en daar alle mensen azondigen, vergeef de overtredingen van
uw volk en laat die voor eeuwig
worden uitgewist.
35 Laat de azalving van uw dienaren op hen worden verzegeld
met macht van omhoog.
36 Laat het aan hen worden vervuld, zoals aan hen op de pinksterdag; laat de gave van atalen,
ja, als btongen van vuur die zich
verdelen, op uw volk worden uitgestort, en de uitleg daarvan.
37 En laat uw huis met uw aheerlijkheid worden vervuld, als met
een machtige windvlaag.
38 Bevestig op uw dienstknechten het agetuigenis van het verbond, opdat zij bij hun uitgaan
om uw woord te verkondigen de
wet kunnen bverzegelen, en het
hart van uw heiligen zullen voorbereiden op al die oordelen die U
op het punt staat in uw verbolgenheid over de bewoners van de
c
aarde uit te storten wegens hun
overtredingen, opdat uw volk in
de dag van benauwdheid niet zal
verslappen.
39 En laat uw vrede en uw heil
rusten op elke stad waar uw
dienstknechten binnengaan, en
34 a Rom. 3:23; 5:12.
GS Zonde.
35 a GS Zalven.
36 a GS Talen, gave van.
		b Hand. 2:1–3.
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waar de bewoners van die stad
hun getuigenis aannemen, opdat
zij de rechtvaardigen uit die
stad kunnen vergaderen, opdat
zij zullen optrekken naar aZion,
of naar haar ringen, de plaatsen die U hebt aangewezen, met
gezangen van eeuwigdurende
vreugde;
40 en laat uw oordelen niet over
die stad komen alvorens dat is
volbracht.
41 En laat het elke stad waar uw
dienstknechten binnengaan, en
waar de bewoners van die stad
hun getuigenis niet aannemen,
en waar uw dienstknechten hen
waarschuwen om zich te redden
uit dat weerspannige geslacht,
vergaan volgens hetgeen U hebt
gesproken bij monde van uw
profeten.
42 Maar wij smeken U, o Jehova,
bevrijd uw dienstknechten uit
hun handen en reinig hen van
hun bloed.
43 O Heer, wij verheugen ons
niet in de verdelging van onze
medemensen; hun aziel is kostbaar in uw ogen;
44 maar uw woord moet worden
vervuld. Help uw dienstknechten zeggen, bijgestaan door uw
a
genade: Uw wil geschiede, o
Heer, en niet de onze.
45 Wij weten dat U bij monde
van uw profeten vreselijke dingen hebt gesproken aangaande
de goddelozen in de a laatste

37 a LV 84:5; 109:12.
GS Heerlijkheid.
38 a GS Getuigenis.
		b Jes. 8:16; LV 1:8.
		c GS Aarde — Reiniging

van de aarde.
39 a Jes. 35:10.
43 a GS Ziel.
44 a GS Genade.
45 a GS Laatste dagen.
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dagen — dat U uw oordelen
mateloos zult uitstorten;
46 daarom, o Heer, bevrijd uw
volk van de rampspoed van
de goddelozen; stel uw dienstknechten in staat de wet te verzegelen en het getuigenis toe
te binden, opdat zij voorbereid zullen zijn op de dag van
verbranding.
47 Wij vragen U, heilige Vader,
hen indachtig te zijn die door de
bewoners van Jackson County
(Missouri) uit hun erfland zijn
verdreven en, o Heer, dit juk van
ellende, dat hun is opgelegd, af
te breken.
48 U weet, o Heer, dat zij uitermate zijn verdrukt en gekweld
door goddeloze mensen; en ons
hart astroomt over van verdriet
wegens hun zware lasten.
49 O Heer, ahoelang zult U dulden dat dit volk dit lijden draagt,
en de kreten van hun onschuldigen oprijzen tot in uw oren en hun
b
bloed als een getuigenis opstijgt
voor uw aangezicht, zonder uw
getuigenis ten behoeve van hen
ten toon te spreiden?
50 Wees, o Heer, het goddeloze
gepeupel dat uw volk verdreven heeft agenadig, opdat zij hun
plundering zullen staken, opdat
zij zich van hun zonden zullen
bekeren, indien er bekering te
vinden is;
51 maar indien zij niet willen,
ontbloot uw arm, o Heer, en
48 a GS Medelijden.
49 a Ps. 13:1–2.
		b GS Martelaar,
martelaarschap.

50 a

verlos hetgeen U als een Zion
hebt toegewezen aan uw volk.
52 En indien het niet anders kan,
laat dan, opdat de zaak van uw
volk niet voor uw aangezicht zal
mislukken, uw toorn ontbranden
en uw gramschap op hen neerkomen, zodat zij verteerd zullen
worden, met wortel en tak, van
onder de hemel;
53 maar indien zij zich bekeren,
bent U genadig en barmhartig en
zult U uw verbolgenheid afwenden, wanneer U het gelaat van uw
Gezalfde aanschouwt.
54 Wees, o Heer, alle natiën
van de aarde genadig; wees de
regeerders van ons land genadig;
mogen die beginselen die door
onze vaders zo eervol en edelmoedig zijn verdedigd, namelijk
de agrondwet van ons land, voor
eeuwig standhouden.
55 Wees de koningen, de vorsten, de edelen en de groten van
de aarde, en alle mensen, en de
kerken, alle armen, de behoeftigen en de lijdenden van de aarde
indachtig;
56 zodat hun hart zal worden
verzacht wanneer uw dienstknechten uitgaan van uw huis, o
Jehova, om te getuigen van uw
naam; zodat hun vooroordelen
zullen wijken voor de awaarheid,
en uw volk in de ogen van allen
gunst zal verwerven;
57 zodat alle einden der
aarde zullen weten dat wij, uw
a

Barmhartig,
barmhartigheid.
51 a LV 100:13; 105:2.
54 a 1 Petr. 2:13–15;
GS

LV 98:5–7; 101:77, 80.
GS Grondwet.
56 a GS Waarheid.
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dienstknechten, uw stem hebben agehoord en dat U ons hebt
gezonden;
58 zodat, uit al dezen, uw dienstknechten, de zonen van Jakob, de
rechtvaardigen zullen kunnen
vergaderen om een heilige stad
te bouwen voor uw naam, zoals
U hun geboden hebt.
59 Wij vragen U Zion nog andere
a
ringen toe te wijzen naast deze
die U hebt toegewezen, opdat
de b vergadering van uw volk
met grote kracht en majesteit zal
voortgaan, opdat uw werk in
gerechtigheid zal worden cbekort.
60 Deze woorden nu, o Heer,
hebben wij voor uw aangezicht
gesproken, in verband met de
openbaringen en geboden die
U hebt gegeven aan ons, die
als de a andere volken worden
beschouwd.
61 Maar U weet dat U grote
liefde koestert voor de kinderen
van Jakob, die lange tijd op de
bergen verstrooid zijn geweest, in
een tijdperk van donkere wolken.
62 Wij vragen U daarom de kinderen van Jakob genadig te zijn,
opdat de verlossing van aJeruzalem, vanaf dit uur, een aanvang
kan nemen;
63 en er ook begonnen kan worden met het afbreken van het juk
57 a LV 20:16; 76:22–24.
59 a Jes. 54:2.
		b GS Israël — De
vergadering van
Israël.
		c Matt. 24:22.
60 a 1 Ne. 13:1–32;
15:13–18.
62 a 3 Ne. 20:29.
GS Jeruzalem.
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van het knechtschap van het huis
van aDavid;
64 en de kinderen van aJuda zullen beginnen terug te keren naar
de blanden die U gegeven hebt
aan Abraham, hun vader.
65 En het mogelijk te maken dat
de aoverblijfselen van Jakob, die
zijn vervloekt en geslagen wegens
hun overtreding, van hun wilde
en woeste toestand tot de volheid
van het eeuwigdurend evangelie
zullen worden bbekeerd;
66 opdat zij de wapens waarmee
zij bloed vergieten, zullen neerleggen en hun weerspannigheid
laten varen.
67 En mogen alle verstrooide
overblijfselen van aIsraël, die naar
de einden der aarde zijn verdreven, tot kennis van de waarheid
komen, in de Messias geloven en
van verdrukking worden verlost en zich voor uw aangezicht
verheugen.
68 O Heer, wees uw dienstknecht, Joseph Smith jr., en al zijn
verdrukkingen en vervolgingen
indachtig — hoe hij een averbond
met bJehova heeft gesloten, en U,
o machtige God van Jakob, een
gelofte heeft afgelegd — en de
geboden die U hem hebt gegeven, en dat hij er oprecht naar
heeft gestreefd uw wil te doen.

63 a GS David.
64 a Zach. 12:6–9;
Mal. 3:4;
LV 133:13, 35.
GS Juda.
		b Gen. 17:1–8.
GS Beloofd land.
65 a 2 Ne. 30:3;
Alma 46:23–24;
3 Ne. 20:15–21;

LV 19:27.
		b 2 Ne. 30:6;
3 Ne. 21:20–22.
GS Bekeren (zich),
bekering.
67 a GS Israël — De
vergadering van
Israël.
68 a GS Verbond.
		b GS Jehova.
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69 Wees, o Heer, zijn vrouw en
kinderen genadig, opdat zij in uw
tegenwoordigheid zullen worden
verhoogd en door uw koesterende
hand bewaard.
70 Wees al hun naaste familie
genadig, opdat er aan hun vooroordelen een eind zal komen en
die weggespoeld zullen worden
als met een watervloed; opdat zij
met Israël bekeerd en verlost zullen worden en weten dat U God
bent.
71 Wees, o Heer, de presidenten,
ja, alle presidenten van uw kerk,
indachtig, opdat uw rechterhand
hen zal verhogen, met hun gehele
gezin en hun naaste familie, opdat
hun naam bewaard zal blijven en
eeuwig herdacht, van geslacht op
geslacht.
72 Wees alle leden van uw kerk
indachtig, o Heer, met al hun
gezinsleden en al hun naaste familie, met al hun zieken en bezochten,
met alle armen en zachtmoedigen
van de aarde; opdat het akoninkrijk dat U zonder handen hebt
opgericht, een grote berg zal
worden en de gehele aarde zal
vervullen;
73 opdat uw kerk tevoorschijn
zal komen uit de wildernis van
duisternis, en zal stralen, mooi
als de amaan, helder als de zon,
en geducht als een leger met
banieren;
74 en als een bruid getooid zal
72 a Dan. 2:44–45;
LV 65:2.
73 a Hoogl. 6:10;
LV 5:14; 105:31.
74 a LV 133:21–22, 40.
		b Jes. 40:4;

zijn voor die dag dat U de hemelen zult ontsluieren en de bergen
door uw tegenwoordigheid doen
a
vervloeien en de bvalleien verheffen, de ruwe plaatsen effenen,
opdat uw heerlijkheid de aarde
zal vervullen;
75 opdat wij, wanneer de bazuin
voor de doden schalt, in de wolk
zullen worden aopgenomen om U
te ontmoeten, opdat wij altijd bij
de Heer zullen zijn;
76 opdat onze kleren rein zullen zijn, opdat wij bekleed zullen
zijn met de amantel van gerechtigheid, met een palmtak in de
hand en een bkroon van heerlijkheid op het hoofd, en eeuwige
c
vreugde zullen oogsten voor al
ons dlijden.
77 O, Here God, Almachtige,
hoor ons bij onze smeekbeden en antwoord ons vanuit de
hemel, uw heilige woonplaats,
waar U op uw troon zit in aheerlijkheid, eer, macht, majesteit,
kracht, heerschappij, waarheid,
gerechtigheid, oordeel, barmhartigheid en een oneindige
volheid, van eeuwigheid tot
eeuwigheid.
78 O hoor, o hoor, o hoor ons,
o Heer! En beantwoord deze
smeekbeden en aanvaard de
toewijding aan U van dit huis,
het werk van onze handen,
dat wij hebben gebouwd voor
uw naam;

Luk. 3:5;
LV 49:23.
75 a 1 Thess. 4:17.
76 a Openb. 7:13–15;
2 Ne. 9:14.
		b GS Kroon;

Verhoging.
		c GS Vreugde.
		d Hebr. 12:1–11;
LV 58:4.
77 a GS Heerlijkheid.
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79 en ook deze kerk, om uw
naam eraan te geven. En help
ons door de macht van uw
Geest, opdat wij onze stem zullen kunnen vermengen met die
helder stralende aserafs rondom
uw troon, met lofprijzingen, en
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zingen: Hosanna God en het
b
Lam!
80 En laat dezen, uw gezalfden,
met heil worden abekleed en laat
uw heiligen juichen van vreugde.
Amen en amen.

AFDELING 110
Visioenen die de profeet Joseph Smith en Oliver Cowdery op 3 april
1836 werden getoond in de tempel te Kirtland (Ohio). De gelegenheid was een bijeenkomst op de sabbatdag. Joseph Smiths geschiedenis
vermeldt: ‘’s Middags hielp ik de andere presidenten met het ronddienen van het avondmaal van de Heer aan de kerk, na het ontvangen te hebben van de Twaalf, die het voorrecht hadden die dag aan de
heilige tafel te officiëren. Nadat ik deze dienst voor mijn broeders had
verricht, trok ik mij terug naar het spreekgestoelte, achter de neergelaten gordijnen, en knielde neer, samen met Oliver Cowdery, in
plechtig en stil gebed. Toen we na het gebed waren opgestaan, werd
het volgende visioen aan ons beiden ontvouwd.’
1–10: de Heer Jehova verschijnt in
heerlijkheid en aanvaardt de Kirtlandtempel als zijn huis; 11–12:
zowel Mozes als Elias verschijnen;
zij dragen hun sleutels en bedelingen over; 13–16: Elia keert terug en
draagt de sleutels van zijn bedeling
over zoals Maleachi had beloofd.
De asluier werd van ons verstand
weggenomen en de bogen van ons
begrip werden geopend.
2 Wij zagen de Heer op de balustrade van het spreekgestoelte
79 a Jes. 6:1–2.
		b GS Lam van God.
80 a Ps. 132:16.
110 1 a GS Sluier.
		b LV 76:12, 19;

staan, vóór ons; en onder zijn
voeten bevond zich een plaveisel
van zuiver goud, dat amberkleurig was.
3 Zijn aogen waren als een vurige
vlam; het haar op zijn hoofd was
zo wit als zuivere sneeuw; zijn
b
gelaat straalde nog helderder
dan de zon; en zijn cstem was als
het bruisen van geweldige wateren, ja, de stem van dJehova, die
zei:
4 Ik ben de aeerste en de laatste;
Ik ben het die bleeft, Ik ben het die

			 136:32; 138:11.
3 a Openb. 1:14.
		b Openb. 1:16;
GJS 1:17.
		c Ezech. 43:2;

Openb. 1:15;
LV 133:21–22.
		d GS Jehova.
4 a GS Eerstgeborene.
		b Deut. 5:24.

Leer en Verbonden 110:5–15

283

werd gedood; Ik ben uw cvoorspraak bij de Vader.
5 Zie, uw zonden zijn u avergeven; u bent rein voor mijn aangezicht; daarom, hef uw hoofd op
en verheug u.
6 Laat het hart van uw broeders
zich verheugen, en laat het hart
van mijn gehele volk, dat met zijn
kracht dit huis voor mijn naam
heeft agebouwd, zich verheugen.
7 Want zie, Ik heb dit ahuis baanvaard en hier zal mijn naam zijn;
en in dit huis zal Ik Mij in genade
aan mijn volk bekendmaken.
8 Ja, Ik zal aan mijn dienstknechten averschijnen en met mijn eigen
stem tot hen spreken, indien mijn
volk mijn geboden onderhoudt en
dit bheilig huis niet cbezoedelt.
9 Ja, het hart van duizenden
en tienduizenden zal zich grotelijks verheugen ten gevolge van
de azegeningen die zullen worden uitgestort, en de bbegiftiging
waarmee mijn dienstknechten in
dit huis begiftigd zijn.
10 En de roem van dit huis zal
zich verbreiden naar vreemde landen; en dit is het begin van de zegening die op het hoofd van mijn volk
zal worden auitgestort. Ja, amen.
4 c GS Voorspraak.
5 a GS Vergeven.
6 a LV 109:4–5.
7 a GS Tempel, huis des
Heren.
		b 2 Kron. 7:16.
8 a LV 50:45.
		b GS Heilig.
		c LV 97:15–17.
9 a Gen. 12:1–3;
LV 39:15;
Abr. 2:8–11.
		b LV 95:8.

11 Toen dit avisioen zich had
gesloten, werden de hemelen
opnieuw voor ons geopend; en
b
Mozes verscheen voor ons en
droeg de csleutels aan ons over
van de dvergadering van Israël uit
de vier delen van de aarde en van
het leiden van de tien stammen
uit het eland in het noorden.
12 Daarna verscheen aElias, die
de bbedeling van het cevangelie
van Abraham overdroeg en zei
dat in ons en in onze nakomelingen alle geslachten na ons gezegend zouden zijn.
13 Toen dit visioen zich had
gesloten, werden wij overweldigd door nog een groot en heerlijk visioen; want de profeet aElia,
die naar de hemel was bopgenomen zonder de dood te smaken,
stond voor ons en zei:
14 Zie, de tijd is ten volle gekomen waarvan gesproken is door
de mond van Maleachi — die
getuigde dat hij [Elia] zou worden gezonden voordat de grote
en geduchte dag van de Heer zou
komen —
15 om het hart van de vaders tot
de kinderen aterug te brengen, en
de kinderen tot de vaders, opdat

GS Begiftiging.
10 a LV 105:12.
11 a GS Visioen.
		b Matt. 17:3.
		c GS Sleutels van het
priesterschap.
		d Jakob 6:2;
LV 29:7.
GS Israël — De
vergadering van
Israël.
		e LV 133:26–32.
GS Israël — De tien

12 a
		b
		c
13 a
		b
15 a

verloren stammen van
Israël.
GS Elias.
GS Bedeling.
Gal. 3:6–29.
GS Abraham,
verbond van.
GS Elia.
GS Opgenomen
mensen.
GJS 1:38–39.
GS Genealogie;
Heil voor de doden.
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de gehele aarde niet met een ban
zou worden geslagen.
16 Daarom worden de sleutels
van deze bedeling in uw handen
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overgedragen; en hierdoor kunt
u weten dat de grote en geduchte
a
dag van de Heer nabij is, ja, voor
de deur staat.

AFDELING 111
Openbaring gegeven bij monde van de profeet Joseph Smith op
6 augustus 1836 te Salem (Massachusetts). De leiders van de kerk
zaten in die tijd diep in de schuld wegens hun arbeid in de bediening. Omdat zij hadden gehoord dat zij een groot geldbedrag konden verkrijgen in Salem, reisden de profeet, Sidney Rigdon, Hyrum
Smith en Oliver Cowdery vanuit Kirtland (Ohio) daarheen om een
onderzoek naar die bewering in te stellen en tegelijkertijd het evangelie te prediken. De broeders handelden verscheidene kerkzaken af
en deden wat zendingswerk. Toen bleek dat zij geen geld hoefden te
verwachten, keerden zij terug naar Kirtland. In de bewoording van
deze openbaring komen verschillende belangrijke achtergrondfactoren tot uiting.
1–5: de Heer voorziet in de stoffelijke
behoeften van zijn dienstknechten;
6–11: Hij zal barmhartig met Zion
handelen en alle dingen regelen voor
het welzijn van zijn dienstknechten.
Het is Mij, de Heer, uw God, niettegenstaande uw dwaasheden,
niet onwelgevallig dat u deze reis
hebt gemaakt.
2 Ik heb in deze stad grote schatten voor u, voor het welzijn van
Zion, en vele mensen in deze stad
die Ik te zijner tijd door uw toedoen zal vergaderen voor het welzijn van Zion.
3 Daarom is het raadzaam dat
u mannen in deze stad leert kennen, naargelang u wordt geleid en
naargelang het u wordt ingegeven.
16 a

GS

Laatste dagen.

111 5 a LV 64:27–29.

8 a LV 27:16.
GS Vrede.

4 En het zal te zijner tijd geschieden dat Ik deze stad in uw handen overgeef, zodat u er macht
over zult hebben, waardoor zij uw
geheime plannen niet zullen ontdekken; en haar rijkdom aan goud
en zilver zal van u zijn.
5 Bekommer u niet om uw
a
schulden, want Ik zal u de macht
geven die te betalen.
6 Bekommer u niet om Zion,
want Ik zal er barmhartig mee
handelen.
7 Blijf in deze plaats, en in de
omstreken;
8 en de plaats waar u naar mijn
wil hoofdzakelijk moet verblijven,
zal u worden bekendgemaakt
door de avrede en macht van mijn
Geest, die u zullen toevloeien.
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9 Deze verblijfplaats kunt u verkrijgen door ze te huren. En doe
ijverig navraag naar de vroegere
inwoners en de grondleggers van
deze stad;
10 want er is voor u meer dan
één schat in deze stad.

11 Welnu, wees zo a bedachtzaam als slangen en toch zonder
zonde; en Ik zal alle dingen voor
uw bwelzijn regelen, zo snel als u
ze kunt ontvangen. Amen.

AFDELING 112
Openbaring over de Twaalf Apostelen van het Lam, gegeven bij monde
van de profeet Joseph Smith aan Thomas B. Marsh op 23 juli 1837
te Kirtland (Ohio). Deze openbaring is ontvangen op de dag dat de
ouderlingen Heber C. Kimball en Orson Hyde het evangelie voor het
eerst in Engeland predikten. Thomas B. Marsh was op dat moment
president van het Quorum der Twaalf Apostelen.
1–10: de Twaalf moeten het evangelie naar alle natiën en volken sturen en de waarschuwende stem tot
hen verheffen; 11–15: zij moeten hun
kruis opnemen, Jezus volgen en zijn
schapen weiden; 16–20: wie het Eerste Presidium aannemen, nemen de
Heer aan; 21–29: duisternis bedekt
de aarde, en alleen wie geloven en
zich laten dopen, zullen behouden
worden; 30–34: het Eerste Presidium en de Twaalf dragen de sleutels van de bedeling van de volheid
der tijden.
Voorwaar, zo zegt de Heer tot
u, mijn dienstknecht Thomas: Ik
heb uw gebeden gehoord; en uw
weldaden ten behoeve van hen,
uw broeders, die gekozen werden
om van mijn naam te getuigen en
deze onder alle natiën, geslachten,
11 a Matt. 10:16.
		b Rom. 8:28;
LV 90:24; 100:15.
112 1 a Hand. 10:4.

talen en volken te averbreiden,
en door toedoen van mijn dienstknechten geordend werden, zijn
voor mijn aangezicht in bgedachtenis gekomen.
2 Voorwaar, Ik zeg u: Er zijn
enkele zaken in uw hart en met u
geweest waarin Ik, de Heer, geen
welbehagen had.
3 Niettemin, omdat u zich hebt
a
vernederd, zult u worden verhoogd; daarom zijn al uw zonden
u vergeven.
4 Laat uw hart awelgemoed zijn
voor mijn aangezicht; en u zult
getuigen van mijn naam, niet
alleen tot de bandere volken, maar
ook tot de cJoden; en u zult mijn
woord naar de einden der aarde
zenden.
5 aSpan u dus in, iedere ochtend
weer; laat uw bwaarschuwende

		b LV 18:28.
3 a Matt. 23:12;
Luk. 14:11.
4 a Matt. 9:2; Joh. 16:33.

		b
		c
5a
		b

LV 18:6; 90:8–9.
LV 19:27.
Judas 1:3.
LV 1:4–5.
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stem dag aan dag uitgaan; en
wanneer de nacht komt, laat de
bewoners van de aarde niet slapen, wegens uw woorden.
6 Laat Zion als uw woonplaats
bekend zijn, en a verhuis niet;
want Ik, de Heer, heb voor u een
groot werk te doen met betrekking tot de verkondiging van mijn
naam onder de mensenkinderen.
7 Daarom, aomgord uw lendenen voor het werk. Laat ook uw
voeten geschoeid zijn, want u
bent gekozen, en uw pad ligt te
midden van de bergen en onder
vele natiën.
8 En door uw woord zullen vele
hooggeplaatsten worden a vernederd, en door uw woord zullen vele laaggeplaatsten worden
verhoogd.
9 Uw stem zal een berisping
zijn voor de overtreder; en laat
op uw berisping de tong van de
lasteraar met haar verdorvenheid
ophouden.
10 Wees anederig; en de Heer,
uw God, zal u aan de hand leiden en u antwoord geven op uw
gebeden.
11 Ik ken uw hart en heb uw
gebeden aangaande uw broeders
gehoord. Trek hen in aliefde niet
voor boven vele anderen, maar
6 a Ps. 125:1.
7 a Efez. 6:13–17.
8 a GS Nederig,
nederigheid,
vernederen,
verootmoedigen
(zich).
10 a Spr. 18:12.
11 a Matt. 5:43–48.
GS Liefde;
Naastenliefde.

12 a
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laat uw liefde voor hen gelijk zijn
aan die voor uzelf; en laat uw
liefde overvloedig zijn jegens alle
mensen en jegens allen die mijn
naam liefhebben.
12 En bid voor uw broeders
van de Twaalf. Wijs hen streng
terecht omwille van mijn naam,
en laten zij terechtgewezen worden wegens al hun zonden en
wees mijn anaam getrouw voor
mijn aangezicht.
13 En zie, na hun averzoekingen
en veel bverdrukking, zal Ik, de
Heer, hen zoeken, en indien zij
hun hart niet verstokken en hun
hals niet tegen Mij verstarren, zullen zij tot cinkeer komen en zal Ik
hen genezen.
14 Welnu, Ik zeg tot u, en wat Ik
tot u zeg, zeg Ik tot alle Twaalf:
Sta op en omgord uw lendenen,
neem uw akruis op, volg Mij en
b
weid mijn schapen.
15 Verhoog uzelf niet; a sta
niet op tegen mijn dienstknecht
Joseph; want voorwaar, Ik zeg u:
Ik ben met hem en mijn hand zal
over hem zijn; en de bsleutels die
Ik aan hem heb gegeven, en ook
aan u, zullen hem niet worden
ontnomen totdat Ik kom.
16 Voorwaar, Ik zeg u, mijn
dienstknecht Thomas: U bent

Jezus Christus —
De naam van Jezus
Christus op ons
nemen.
13 a GS Verzoeken,
verzoeking.
		b Joh. 16:33;
Openb. 7:13–14;
LV 58:3–4.
		c 3 Ne. 18:32.
GS Bekeren (zich),
GS

bekering.
14 a Matt. 16:24.
BJS Matt. 16:25–26
(Aanhangsel);
Luk. 9:23.
		b Joh. 21:15–17.
15 a GS Opstand.
		b LV 28:7.
GS Sleutels van het
priesterschap.
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de man die Ik heb gekozen om
de sleutels van mijn koninkrijk
te dragen met betrekking tot
de Twaalf, verspreid onder alle
natiën —
17 opdat u mijn dienstknecht
zult zijn om de deur van het
koninkrijk te ontsluiten in alle
plaatsen waar mijn dienstknecht
Joseph en mijn dienstknecht aSidney en mijn dienstknecht bHyrum
niet kunnen komen;
18 want op hen heb Ik voor een
korte tijd de last voor alle kerkgemeenten gelegd.
19 Daarom, waar zij u ook zenden, ga daarheen, en Ik zal met
u zijn; en waar u ook mijn naam
verkondigt, zal er voor u een
a
doeltreffende deur worden ontsloten, opdat zij mijn woord zullen aanvaarden.
20 Wie mijn woord aaanvaardt,
aanvaardt Mij, en wie Mij aanvaardt, aanvaardt hen, het Eerste
Presidium, die Ik gezonden heb,
die Ik voor u als raadgevers heb
gesteld omwille van mijn naam.
21 En voorts zeg Ik u dat wie
u ook in mijn naam zult zenden,
door de stem van uw broeders,
de aTwaalf, naar behoren aanbevolen en door u bgemachtigd, de
macht zullen hebben om de deur
van mijn koninkrijk te ontsluiten
17 a GS Rigdon, Sidney.
		b GS Smith, Hyrum.
19 a 1 Kor. 16:9;
LV 118:3.
20 a LV 84:35–38.
21 a LV 107:34–35.
		b GS Gezag.
22 a GS Gehoorzaam,
gehoorzaamheid,
gehoorzamen;

voor iedere natie, waarheen u hen
ook zendt —
22 voor zover zij zich verootmoedigen voor mijn aangezicht
en in mijn woord verblijven en
naar de stem van mijn Geest
a
luisteren.
23 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg
u: aDuisternis bedekt de aarde,
en dichte duisternis het verstand
van de mensen, en alle vlees is
b
verdorven geworden voor mijn
aangezicht.
24 Zie, a wraak komt spoedig
op de bewoners van de aarde,
een dag van verbolgenheid, een
dag van verbranding, een dag
van verwoesting, van bgeween,
van getreur en van weeklagen;
en als een wervelwind zal zij op
het gehele aardoppervlak komen,
zegt de Heer.
25 En op mijn huis zal het abeginnen en van mijn huis zal het uitgaan, zegt de Heer;
26 eerst onder diegenen onder
u, zegt de Heer, die avoorgewend
hebben mijn naam te kennen en
Mij niet hebben bgekend en tegen
Mij cgelasterd hebben te midden
van mijn huis, zegt de Heer.
27 Daarom, let er op dat u zich
niet bekommert om de aangelegenheden van mijn kerk in deze
plaats, zegt de Heer.

Luisteren.
23 a Jes. 60:2;
Micha 3:6;
LV 38:11.
GS Afval — Afval van
de vroegchristelijke
kerk.
		b LV 10:20–23.
24 a GS Wraak.
		b LV 124:8.

25 a 1 Petr. 4:17–18.
26 a Matt. 7:21–23;
LV 41:1; 56:1.
		b Luk. 6:46;
Mos. 26:24–27;
3 Ne. 14:21–23.
		c GS Godslastering,
lasteren, vloeken.
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28 Maar zuiver uw hart voor
mijn aangezicht; en bga dan heen
in de gehele wereld en predik
mijn evangelie tot ieder schepsel
dat het niet heeft ontvangen;
29 en wie a gelooft en wordt
b
gedoopt, zal behouden worden,
en wie niet gelooft en niet wordt
gedoopt, zal cverdoemd worden.
30 Want aan u, de aTwaalf, en
aan hen, het bEerste Presidium,
die met u zijn aangewezen om uw
raadgevers en uw leiders te zijn,
is de macht van dit priesterschap
gegeven, voor de laatste dagen en
voor de laatste maal, waarin de
c
bedeling van de volheid der tijden bestaat.
31 Welke macht u bezit, tezamen
a
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met allen die vanaf het begin van
de schepping ooit een bedeling
hebben ontvangen;
32 want voorwaar, Ik zeg u: De
a
sleutels van de bedeling die u
hebt ontvangen, bstammen af van
de vaderen en zijn ten laatste uit
de hemel tot u gezonden.
33 Voorwaar, Ik zeg u: Zie hoe
groot uw roeping is. aReinig uw
hart en uw kleren, opdat het bloed
van dit geslacht niet van uw handen zal worden bgeëist.
34 Wees getrouw totdat Ik kom,
want Ik akom spoedig; en mijn
loon is bij Mij om eenieder te vergelden naargelang zijn bwerken
zullen zijn. Ik ben de Alfa en de
Omega. Amen.

AFDELING 113
Antwoorden op bepaalde vragen over de geschriften van Jesaja, gegeven door de profeet Joseph Smith te of nabij Far West (Missouri) in
maart 1838.
1–6: de stronk van Isaï, het twijgje
dat eruit voortkomt, en de wortel
van Isaï worden aangeduid; 7–10: de
verstrooide overblijfselen van Zion
hebben recht op het priesterschap
en worden geroepen om tot de Heer
terug te keren.
Wie is de stronk van aIsaï waarover gesproken wordt in het
28 a GS Zuiver, zuiverheid.
		b Mark. 16:15–16.
29 a Mrm. 9:22–23;
LV 20:25–26.
		b GS Doop, dopen.
		c GS Verdoemenis.
30 a GS Apostel.

eerste, tweede, derde, vierde en
vijfde vers van het elfde hoofdstuk van Jesaja?
2 Voorwaar, aldus zegt de Heer:
Het is Christus.
3 Wat is het twijgje waarover
gesproken wordt in het eerste
vers van het elfde hoofdstuk van
Jesaja, dat uit de stronk van Isaï
zou voortkomen?

		b GS Eerste Presidium.
		c Efez. 1:10;
LV 27:13; 124:40–42.
GS Bedeling.
32 a LV 110:11–16.
GS Sleutels van het
priesterschap.

Abr. 1:2–3.
Jakob 1:19.
LV 72:3.
Openb. 22:7, 12;
LV 49:28; 54:10.
		b GS Werken.
113 1 a GS Isaï.
		b
33 a
		b
34 a

Leer en Verbonden 113:4–114:1
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4 Zie, aldus zegt de Heer: Het
is een dienstknecht in de handen van Christus, die zowel een
afstammeling is van Isaï als van
a
Efraïm, of het huis van Jozef, op
wie veel bmacht is geplaatst.
5 Wat is de wortel van Isaï
waarover gesproken wordt in
het tiende vers van het elfde
hoofdstuk?
6 Zie, aldus zegt de Heer: Het is
een afstammeling van zowel Isaï
als van Jozef, wie het priesterschap
en de asleutels van het koninkrijk
rechtens toebehoren, als bbanier
en voor de cvergadering van mijn
volk in de laatste dagen.
7 Vragen van Elias Higbee: Wat
wordt er bedoeld met het gebod
in het eerste vers van het tweeënvijftigste hoofdstuk van Jesaja,
dat luidt: Bekleed u met uw
kracht, o Zion — en naar welk
volk verwees Jesaja?
8 Hij verwees naar hen die God
in de laatste dagen zou roepen, die
de macht van het priesterschap

zouden bezitten om aZion terug
te brengen, en voor de verlossing van Israël; en zich bekleden
met haar b kracht betekent het
gezag van het priesterschap aanvaarden, waarop zij, Zion, door
afkomst crecht heeft; alsmede om
terug te keren tot die macht die
zij had verloren.
9 Wat moeten wij verstaan onder
Zion dat zich losmaakt van de
ketenen om haar hals; het tweede
vers?
10 Wij moeten daaronder begrijpen dat de averstrooide overblijfselen worden aangespoord bterug
te keren tot de Heer van wie zij
afgevallen zijn; indien zij dat
doen, hebben zij de belofte van
de Heer dat Hij tot hen zal spreken, of hun openbaring zal geven.
Zie het zesde, zevende en achtste
vers. De ketenen om haar hals zijn
de vervloekingen van God die op
haar rusten, ofwel de overblijfselen van Israël in hun verstrooide
toestand onder de andere volken.

AFDELING 114
Openbaring gegeven bij monde van de profeet Joseph Smith op
11 april 1838 te Far West (Missouri).
1–2: Kerkelijke functies die worden
bekleed door hen die niet getrouw
zijn, zullen aan anderen worden
gegeven.
4 a Gen. 41:50–52;
LV 133:30–34.
GS Efraïm.
		b GS Macht.
6 a GS Sleutels van het
priesterschap.
		b LV 45:9.

Voorwaar, aldus zegt de Heer:
Het is wijsheid voor mijn dienstknecht David W. Patten, dat hij
zo spoedig mogelijk al zijn zaken

Banier.
Israël — De
vergadering van
Israël.
8 a GS Zion.
		b LV 82:14.
		c GS Eerstgeboorterecht.
		c

GS
GS

10 a

Israël — De
verstrooiing van
Israël.
		b Hos. 3:4–5;
2 Ne. 6:11.
GS

Leer en Verbonden 114:2–115:5

afwikkelt en zijn goederen van de
hand doet, zodat hij het komend
voorjaar een zending voor Mij
kan vervullen, tezamen met anderen, ja, twaalf onder wie hijzelf,
om van mijn naam te getuigen en
aan de gehele wereld blijde tijdingen te verkondigen.

290

2 Want voorwaar, aldus zegt
de Heer: Voor zover er onder u
zijn die mijn naam verloochenen,
zullen er anderen in hun aplaats
worden bgeplant en hun opzienersambt ontvangen. Amen.

AFDELING 115
Openbaring gegeven bij monde van de profeet Joseph Smith op
26 april 1838 te Far West (Missouri), waarin de wil van God aangaande de opbouw van die plaats en van het huis des Heren wordt
bekendgemaakt. Deze openbaring is gericht tot de presiderende functionarissen en de leden van de kerk.
1–4: de Heer noemt zijn kerk De Kerk
van Jezus Christus van de Heiligen der
Laatste Dagen; 5–6: Zion en haar ringen zijn plaatsen van bescherming en toevlucht voor de heiligen; 7–16: de heiligen
wordt geboden in Far West een huis des
Heren te bouwen; 17–19: Joseph Smith
draagt de sleutels van het koninkrijk van
God op aarde.
Voorwaar, aldus zegt de Heer
tot u, mijn dienstknecht aJoseph
Smith jr., en ook tot mijn dienstknecht bSidney Rigdon en ook tot
mijn dienstknecht cHyrum Smith
en tot uw raadgevers die nu zijn
aangesteld en dat nog zullen
worden;
2 en ook tot u, mijn dienstknecht
114 2 a LV 64:40.

		b LV 118:1, 6.
115 1 a GS Smith jr., Joseph.
		b GS Rigdon, Sidney.
		c GS Smith, Hyrum.

Edward Partridge, en zijn
raadgevers;
3 en ook tot mijn trouwe dienstknechten die deel uitmaken van
de hoge raad van mijn kerk in
Zion, want aldus zal zij heten, en
tot alle ouderlingen en het volk
van mijn Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste
Dagen, alom verstrooid over de
gehele wereld;
4 want aldus zal mijn akerk in de
laatste dagen heten, ja, bDe Kerk
van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen.
5 Voorwaar, Ik zeg tot u allen:
a
Sta op en laat uw licht schijnen,
opdat het een bstandaard voor de
natiën zal zijn;
a

2 a GS Partridge, Edward.
4 a 3 Ne. 27:4–8.
		b GS Kerk van Jezus
Christus van de
Heiligen der Laatste

Dagen, De.
5 a Jes. 60:1–3.
		b Jes. 11:12.
GS Banier.
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6 en opdat de avergadering in
het land bZion, en in zijn cringen,
een bescherming zal zijn en een
d
toevlucht voor de storm en voor
de verbolgenheid, wanneer die
onversneden wordt e uitgestort
op de gehele aarde.
7 Laat de stad Far West Mij een
a
heilig en gewijd land zijn; en zij
zal allerheiligst worden genoemd,
want de grond waarop u staat, is
heilig.
8 Welnu, Ik gebied u Mij een
huis te abouwen voor de vergadering van mijn heiligen, opdat
zij Mij kunnen baanbidden.
9 En laat er deze komende zomer
een begin met dat werk worden
gemaakt, en een grondlegging en
een voorbereidend werk;
10 en laat het begin plaatsvinden op de vierde dag van juli aanstaande; en laat mijn volk vanaf
dat tijdstip ijverig arbeiden om
een huis te bouwen voor mijn
naam;
11 en laten zij aéén jaar na die
dag het leggen van het fundament
van mijn bhuis hervatten.
12 Laten zij aldus vanaf die tijd
ijverig arbeiden totdat het af is,
van de hoeksteen tot de nok, totdat er niets overblijft dat niet af is.
13 Voorwaar, Ik zeg u: Laten
noch mijn dienstknecht Joseph,
6a

Israël — De
vergadering van
Israël.
		b GS Zion.
		c LV 101:21.
GS Ring.
		d Jes. 25:1, 4;
LV 45:66–71.
GS

noch mijn dienstknecht Sidney,
noch mijn dienstknecht Hyrum,
zich verder in de schulden steken
voor de bouw van een huis voor
mijn naam;
14 maar laat er een huis voor
mijn naam worden gebouwd volgens het aplan dat Ik hun tonen
zal.
15 En indien mijn volk het niet
bouwt volgens het plan dat Ik hun
presidium tonen zal, zal Ik het
niet uit hun handen aannemen.
16 Maar indien mijn volk het wél
bouwt volgens het plan dat Ik aan
hun presidium tonen zal, ja, mijn
dienstknecht Joseph en zijn raadgevers, dan zal Ik het uit de handen van mijn volk aannemen.
17 En voorts, voorwaar, Ik zeg
u: Het is mijn wil dat de stad Far
West spoedig wordt opgebouwd
door de vergadering van mijn
heiligen;
18 en ook dat andere plaatsen
in de omstreken als aring worden
aangewezen, zoals die van tijd tot
tijd aan mijn dienstknecht Joseph
zullen worden geopenbaard.
19 Want zie, Ik zal met hem zijn
en Ik zal hem voor de ogen van
het volk heiligen; want hem heb
Ik de asleutels van dit koninkrijk
en deze bediening gegeven. Ja,
amen.

		e Openb. 14:10;
LV 1:13–14.
7 a GS Heilig.
8 a LV 88:119; 95:8.
		b GS Aanbidden,
aanbidding.
11 a LV 118:5.
		b LV 124:45–54.

14 a Hebr. 8:5;
LV 97:10.
18 a LV 101:21.
GS Ring.
19 a GS Sleutels van het
priesterschap.

Leer en Verbonden 116:1–117:7
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AFDELING 116
Openbaring gegeven aan de profeet Joseph Smith op 19 mei 1838 bij
Spring Hill, Daviess County (Missouri), in de buurt van Wight’s
Ferry.
Spring Hill wordt door de Heer
Adam-ondi-Ahman genoemd,
omdat, zei Hij, het de plaats is
waar bAdam zal komen om zijn
a

volk te bezoeken, ofwel waar de
c
oude van dagen zal zitten, zoals
door de profeet Daniël gesproken is.

AFDELING 117
Openbaring gegeven bij monde van de profeet Joseph Smith op 8 juli
1838 te Far West (Missouri) aangaande de onmiddellijke taken van
William Marks, Newel K. Whitney en Oliver Granger.
1–9: de dienstknechten van de Heer
behoren aardse zaken niet te begeren,
want ‘wat betekent eigendom voor de
Heer?’; 10–16: zij moeten kleinzieligheid afleggen, en hun offers zullen de
Heer heilig zijn.
Voorwaar, aldus zegt de Heer
tot mijn dienstknecht William
Marks, en ook tot mijn dienstknecht Newel K. Whitney: Laten
zij hun zaken spoedig afhandelen en uit het land Kirtland vertrekken, voordat Ik, de Heer,
wederom sneeuw op de aarde
zend.
2 Laten zij ontwaken en opstaan
en naar voren komen en niet talmen, want Ik, de Heer, gebied het.
3 Daarom, indien zij talmen, zal
het niet wel met hen zijn.
4 Laten zij zich voor mijn
116 1 a LV 78:15.

Adam-ondiAhman.
		b GS Adam.
GS

		c
117 4 a
5a
6a

aangezicht bekeren van al hun
zonden en van al hun hebzuchtige
verlangens, zegt de Heer; want
wat is aeigendom voor Mij? zegt
de Heer.
5 Laat de eigendommen van
Kirtland van de hand worden
gedaan voor de aschulden, zegt de
Heer. Laat ze gaan, zegt de Heer,
en wat er overblijft, laat dat in uw
handen blijven, zegt de Heer.
6 Want bezit Ik niet de vogels
van de hemel, en ook de vissen
van de zee en de dieren van de
bergen? Heb Ik niet de aarde
gemaakt? Beheers Ik niet het alot
van alle legers van de natiën van
de aarde?
7 Daarom, zal Ik a verlaten
plaatsen niet doen uitspruiten
en bloeien en in overvloed doen
voortbrengen? zegt de Heer.

Dan. 7:13–14, 22.
LV 104:14.
LV 104:78.
Hand. 17:26;

			 1 Ne. 17:36–39.
7 a Jes. 35:1;
LV 49:24–25.

Leer en Verbonden 117:8–16
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8 Is er niet ruimte genoeg op
de bergen van a Adam-o ndi-
Ahman en op de vlakten van
Olaha bShinehah, ofwel het cland
waar Adam woonde, dat u zou
begeren wat slechts een druppel is, en de gewichtigere zaken
verwaarlozen?
9 Welnu, kom hierheen naar het
land van mijn volk, ja, Zion.
10 Laat mijn dienstknecht
William Marks agetrouw zijn in
enkele dingen, en hij zal heerser
zijn over vele. Laat hem presideren te midden van mijn volk in de
stad Far West en laat hem worden
gezegend met de zegeningen van
mijn volk.
11 Laat mijn dienstknecht
Newel K. Whitney zich schamen
over de bende van de aNikolaïeten en al hun bgeheime gruwelen, en over al zijn kleinzieligheid
voor mijn aangezicht, zegt de
Heer, en optrekken naar het land
Adam-ondi-Ahman, en cbisschop
zijn voor mijn volk, zegt de Heer,
niet in naam maar in daad, zegt
de Heer.
12 En voorts, Ik zeg u: Ik ben
mijn dienstknecht aOliver Granger indachtig; zie, voorwaar, Ik

zeg hem dat zijn naam in heilige gedachtenis van geslacht op
geslacht zal worden bewaard, tot
in alle eeuwigheid, zegt de Heer.
13 Welnu, laat hij zich ernstig
beijveren voor de verlossing van
het Eerste Presidium van mijn
kerk, zegt de Heer; en wanneer
hij valt, zal hij wederom opstaan,
want zijn aoffer zal Mij heiliger
zijn dan zijn toename, zegt de
Heer.
14 Welnu, laat hem spoedig hierheen komen, naar het land Zion;
en te zijner tijd zal hij voor mijn
naam koopman worden gemaakt,
zegt de Heer, voor het welzijn van
mijn volk.
15 Daarom, laat niemand mijn
dienstknecht Oliver Granger verachten, maar laten de zegeningen
van mijn volk op hem rusten, tot
in alle eeuwigheid.
16 En voorts, voorwaar, Ik zeg
u: Laten al mijn dienstknechten
in het land Kirtland de Heer, hun
God, indachtig zijn, en ook mijn
huis, om het heilig te houden en
te bewaren, en om de geldwisselaars te verjagen in de door
Mij bestemde tijd, zegt de Heer.
Ja, amen.

AFDELING 118
Openbaring gegeven bij monde van de profeet Joseph Smith op 8 juli
1838 te Far West (Missouri) in antwoord op de smeekbede: ‘Toon ons
uw wil, o Heer, aangaande de Twaalf.’
8 a LV 116.
GS Adam-ondi-Ahman.
		b Abr. 3:13.
		c GS Eden.
10 a Matt. 25:23.
11 a Openb. 2:6, 15.

Geheime
verenigingen.
		c GS Bisschop.
12 a I.E. de gevolmachtigde
die de profeet had
achtergelaten om zijn
		b

GS

zaken in Kirtland af
te handelen.
13 a GS Offer, offerande,
offeren.

Leer en Verbonden 118:1–6

1–3: de Heer zal voor de gezinnen
van de Twaalf zorgen; 4–6: opengevallen plaatsen in de Twaalf worden
opgevuld.
Voorwaar, aldus zegt de Heer:
Laat er onmiddellijk een conferentie worden gehouden; laten de
Twaalf worden georganiseerd; en
laten er mannen worden aangewezen om de plaats ain te nemen
van hen die zijn gevallen.
2 Laat mijn dienstknecht aThomas enige tijd in het land Zion
blijven om mijn woord uit te
geven.
3 Laten de overigen vanaf die
tijd doorgaan met prediken, en
indien zij dat doen in alle nederigheid van hart, in zachtmoedigheid
en aootmoed en blankmoedigheid,
geef Ik, de Heer, hun een belofte
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dat Ik voor hun gezin zal zorgen;
en van nu af aan zal hun een doeltreffende deur ontsloten worden.
4 En laten zij het volgend voorjaar vertrekken om over de grote
wateren te gaan en daar mijn evangelie, de volheid ervan, te verbreiden en te getuigen van mijn naam.
5 Laten zij afscheid nemen van
mijn heiligen in de stad Far West
op zesentwintig april aanstaande
op de bouwplaats van mijn huis,
zegt de Heer.
6 Laten mijn dienstknecht John
Taylor, en ook mijn dienstknecht
John E. Page, en ook mijn dienstknecht Wilford Woodruff, en
ook mijn dienstknecht Willard
Richards, worden aangewezen om
de plaats in te nemen van hen die
gevallen zijn, en officieel van hun
aanstelling worden verwittigd.

AFDELING 119
Openbaring gegeven bij monde van de profeet Joseph Smith op 8 juli
1838 te Far West (Missouri) in antwoord op zijn smeekbede: ‘O Heer!
Toon uw dienstknechten hoeveel U verlangt van het bezit van uw
volk als tiende.’ De wet van tiende, zoals wij die vandaag begrijpen,
was de kerk voorafgaand aan deze openbaring nog niet gegeven. Met
de term tiende in het zojuist aangehaalde gebed en in eerdere openbaringen (64:23; 85:3; 97:11) werd niet uitsluitend een tiende deel
bedoeld, maar alle vrijwillige offergaven of bijdragen aan de kerkelijke
middelen. De Heer had de kerk eerder de wet van toewijding en rentmeesterschap over bezit gegeven, waartoe de leden (voornamelijk de
leidinggevende ouderlingen) zich verplichtten door middel van een
verbond dat eeuwigdurend moest zijn. Daar velen zich niet aan dat
verbond hielden, herriep de Heer het voor enige tijd en gaf daarvoor
in de plaats de wet van tiende aan de gehele kerk. De profeet had de
118 1 a Hand. 1:13, 16–17,

22–26.
2 a GS Marsh, Thomas B.

3a

Nederig,
nederigheid,
vernederen,
GS

		b

verootmoedigen (zich).
GS Volharden.

Leer en Verbonden 119:1–120:1
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Heer gevraagd hoeveel van hun bezit Hij voor heilige doeleinden
verlangde. Het antwoord was deze openbaring.
1–5: de heiligen moeten hun overtollige bezit afdragen en dan, als
tiende, jaarlijks een tiende deel van
hun opbrengst schenken; 6–7: een
dergelijke handelwijze zal het land
Zion heiligen.
Voorwaar, aldus zegt de Heer: Ik
verlang dat al hun aovertollig bezit
in handen wordt gegeven van de
bisschop van mijn kerk in Zion,
2 voor de bouw van mijn ahuis
en voor het leggen van het fundament van Zion en voor de priesterschap, en voor de schulden van
het presidium van mijn kerk.
3 En dat zal het begin zijn van de
a
vertiending van mijn volk.
4 En daarna zullen zij die aldus
zijn vertiend, jaarlijks een tiende
deel van al hun opbrengsten
betalen, en dit zal voor eeuwig
een vaste wet voor hen zijn, voor

mijn heilige priesterschap, zegt
de Heer.
5 Voorwaar, Ik zeg u: Het zal
geschieden dat allen die zich tot
het land aZion vergaderen, hun
overtollige bezittingen als tienden zullen afdragen, en die wet
zullen naleven, anders zullen zij
niet waardig worden bevonden
om onder u te verblijven.
6 En Ik zeg u: Indien mijn volk
deze wet niet naleeft, om die heilig te houden, en door die wet het
land aZion niet voor Mij heiligt,
opdat mijn inzettingen en mijn
gerichten daar zullen worden
bewaard, zodat het allerheiligst
zal zijn, zie, voorwaar, Ik zeg u:
Dan zal het geen land Zion voor
u zijn.
7 En dit moet een voorbeeld
zijn voor alle aringen van Zion.
Ja, amen.

AFDELING 120
Openbaring gegeven bij monde van de profeet Joseph Smith op 8 juli
1838 te Far West (Missouri), waarin wordt bekendgemaakt hoe er
gehandeld moet worden met de vertiende bezittingen genoemd in de
voorgaande openbaring, afdeling 119.
Voorwaar, aldus zegt de Heer:
De tijd is nu gekomen dat aerover
zal worden beschikt door een raad,
bestaande uit het Eerste Presidium
119 1 a LV 42:33–34, 55;
51:13; 82:17–19.
2 a LV 115:8.
3 a Mal. 3:8–12;

			 LV 64:23.
GS Tiende.
5 a LV 57:2–3.
6 a GS Zion.

van mijn kerk, en uit de bisschop
en zijn raad, en door mijn hoge
raad; en door mijn eigen stem tot
hen, zegt de Heer. Ja, amen.
7a

120 1 a

GS Ring.
I.E. tienden.

Leer en Verbonden 121:1–8
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AFDELING 121
Gebed en profetieën geschreven door de profeet Joseph Smith in een
brief aan de kerk toen hij een gevangene was in de gevangenis te
Liberty (Missouri), gedateerd 20 maart 1839. De profeet en enige
metgezellen zaten al maandenlang in de gevangenis. Hun petities en
verzoekschriften gericht aan de ambtenaren van de uitvoerende en de
rechterlijke macht, hadden hun geen verlichting gebracht.
1–6: de profeet pleit bij de Heer voor
de lijdende heiligen; 7–10: de Heer
spreekt hem vrede toe; 11–17: vervloekt zijn allen die valse beschuldigingen uiten tegen het volk van de
Heer; 18–25: zij zullen geen recht
op het priesterschap hebben en zullen verdoemd worden; 26–32: heerlijke openbaringen beloofd aan hen
die kloekmoedig volharden; 33–40:
waarom velen worden geroepen en
weinigen gekozen; 41–46: het priesterschap mag alleen in rechtvaardigheid worden gebruikt.
O God, waar bent U? En waar
is de tent die uw aschuilplaats
bedekt?
2 a Hoelang zult U uw hand
weerhouden, en zal uw oog, ja,
uw reine oog, vanuit de eeuwige
hemelen het onrecht aanschouwen dat uw volk en uw dienstknechten wordt aangedaan, en zal
uw oor doordrongen worden met
hun kreten?
3 Ja, o Heer, a hoelang zullen
zij dat onrecht en die onwettige verdrukking moeten verduren, voordat uw hart jegens hen
wordt verzacht en uw binnenste
121 1 a Ps. 13:1–2; 102:1–2.
2 a Hab. 1:2.
3 a LV 109:49.

met medelijden jegens hen wordt
bewogen?
4 O Here God, a Almachtige,
Maker van hemel, aarde en zeeën,
en van alle dingen die daarin zijn,
en die de duivel en het donkere
en verduisterde domein van het
dodenrijk beheerst en onderwerpt — strek uw hand uit; laat
uw oog doordringen; laat uw
tent worden opgenomen; laat uw
b
schuilplaats niet langer bedekt
zijn; laat uw oor zich neigen; laat
uw hart worden verzacht, en uw
binnenste met medelijden jegens
ons worden bewogen.
5 Laat uw toorn ontbranden
tegen onze vijanden; en awreek
ons met uw zwaard, in de grimmigheid van uw hart, wegens het
ons aangedane onrecht.
6 Denk aan uw lijdende heiligen,
o onze God; en uw dienstknechten zullen zich voor eeuwig in uw
naam verheugen.
7 Mijn zoon, vrede zij uw ziel;
uw ategenspoed en uw ellende
zullen slechts van korte duur
zijn;
8 en dan, indien u het goed
a
doorstaat, zal God u ten hemel

4 a GS Almachtig.
		b LV 123:6.
5 a Luk. 18:7–8.

7 a GS Tegenspoed.
8 a 1 Petr. 2:19–23.
GS Volharden.

Leer en Verbonden 121:9–22
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verhogen; u zult over al uw vijanden zegevieren.
9 Uw avrienden staan u bij, en zij
zullen u wederom begroeten met
een warm hart en vriendschappelijke handen.
10 U bent nog niet zoals aJob; uw
vrienden bestrijden u niet, noch
beschuldigen zij u van overtreding, zoals Jobs vrienden dat
deden.
11 En zij die u van overtreding
beschuldigen, hun hoop zal worden verbrijzeld, en hun verwachtingen zullen wegsmelten, zoals
a
rijp smelt onder de brandende
stralen van de opkomende zon;
12 en ook dat God zijn hand en
zegel heeft gesteld om de atijden
en seizoenen te veranderen, en
hun verstand te verblinden,
zodat zij zijn wonderbare werkingen niet kunnen begrijpen;
opdat Hij hen ook kan beproeven en hen in hun eigen listigheid vangen;
13 ook, omdat hun hart verdorven is, zullen de dingen die
zij anderen willen aandoen, en
anderen graag laten lijden, in de
allerhoogste mate op a henzelf
neerkomen;
14 opdat ook zij zullen worden
teleurgesteld en hun hoop zal
worden vernietigd;
15 en opdat, over enkele
jaren, zij en hun nageslacht van
onder de hemel zullen worden
9a
10 a
11 a
12 a
13 a

LV 122:3.
GS Job.
Ex. 16:14.
Dan. 2:21.
Spr. 28:10;
1 Ne. 14:3.

weggevaagd, zegt God, zodat niet
één van hen overblijft om bij de
muur te staan.
16 Vervloekt zijn allen die de hiel
opheffen tegen mijn agezalfden,
zegt de Heer, en roepen dat zij
hebben bgezondigd wanneer zij
niet voor mijn aangezicht hebben
gezondigd, zegt de Heer, maar
datgene hebben gedaan wat goed
was in mijn ogen en wat Ik hun
geboden had.
17 Maar wie overtreding roepen,
doen dat omdat zij dienaren van
de zonde zijn en zelf akinderen
van de ongehoorzaamheid zijn.
18 En wie valse eden zweren
tegen mijn dienstknechten om
hen tot knechtschap en de dood
te kunnen brengen —
19 wee hun; omdat zij mijn kleinen aaanstoot hebben gegeven,
zullen zij van de bverordeningen
van mijn huis worden afgesneden.
20 Hun akorf zal niet vol zijn,
hun huizen en hun schuren zullen verloren gaan, en zijzelf zullen veracht worden door wie hen
vleiden.
21 Zij zullen geen recht hebben op het apriesterschap, noch
hun afstammelingen na hen van
geslacht op geslacht.
22 Het zou voor hen abeter zijn
geweest dat er een molensteen om
hun hals was gehangen en zij verdronken waren in de diepte van
de zee.

16 a 1 Sam. 26:9;
Ps. 105:15.
		b 2 Ne. 15:20;
Mro. 7:14, 18.
17 a Efez. 5:6.
19 a Matt. 18:6.

GS Aanstoot geven.
		b GS Verordeningen.
20 a Deut. 28:15–20.
21 a GS Priesterschap.
22 a Matt. 18:6;
LV 54:5.

Leer en Verbonden 121:23–33

23 Wee allen die mijn volk hinderen en verdrijven en vermoorden en tegen hen getuigen, zegt
de Here der heerscharen; een
a
adderengebroed zal niet ontkomen aan de verdoemenis van de
hel.
24 Zie, mijn ogen aaanschouwen
en kennen al hun werken, en te
zijner tijd heb Ik voor hen allen
een snel boordeel gereed;
25 want er is voor ieder mens
een atijd vastgesteld, naargelang
zijn bwerken zullen zijn.
26 God zal u a kennis geven
door zijn bHeilige Geest, ja, door
de onuitsprekelijke cgave van de
Heilige Geest, die niet geopenbaard is vanaf het ontstaan van
de wereld tot nu toe;
27 waarnaar onze voorouders in
gespannen verwachting hebben
uitgekeken dat die in de laatste
tijden zou worden geopenbaard,
waarop hun gedachten werden
gericht door de engelen, als zijnde
achtergehouden voor de volheid
van hun heerlijkheid;
28 een toekomende tijd waarin
a
niets achterwege zal worden
gehouden, of er één God is of
vele bgoden, zij zullen worden
bekendgemaakt.
23 a Matt. 12:34.
24 a GS Alwetend.
		b Hel. 8:25.
GS Oordeel, oordelen.
25 a Job 7:1;
LV 122:9.
		b GS Werken.
26 a Dan. 2:20–22;
Art. 1:9.
GS Openbaring.
		b LV 8:2–3.

		c
28 a
		b

29 a
30 a
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29 Alle tronen en heerschappijen, prinsdommen en machten,
zullen worden ageopenbaard en
verleend aan allen die kloekmoedig hebben volhard voor het
evangelie van Jezus Christus.
30 En ook of er agrenzen zijn
gesteld aan de hemelen, of aan
de zeeën, of aan het droge land,
of aan de zon, maan, of sterren —
31 al hun omwentelingstijden,
alle vastgestelde dagen, maanden en jaren, en alle dagen van
hun dagen, maanden en jaren,
en al hun heerlijkheden, wetten
en gezette tijden, zullen worden
geopenbaard in de dagen van
de abedeling van de volheid der
tijden —
32 overeenkomstig hetgeen was
verordonneerd te midden van
de araad van de eeuwige bGod
van alle andere goden voor deze
wereld bestond, dat zou worden
bewaard tot de voltooiing en het
einde ervan, wanneer eenieder tot
zijn eeuwige ctegenwoordigheid
en tot zijn onsterfelijke drust zal
ingaan.
33 Hoelang kunnen stromende
wateren onrein blijven? Welke
kracht zal de hemelen weerhouden? De mens zou evengoed zijn

Gave van de
Heilige Geest.
LV 42:61; 76:7–8;
98:12.
Ps. 82:1, 6;
Joh. 10:34–36;
1 Kor. 8:5–6;
LV 76:58; 132:20;
Abr. 4:1; 5:1–2.
LV 101:32.
Job 26:7–14;
GS

31 a
32 a
		b
		c

		d

Ps. 104:5–9;
Hand. 17:26.
GS Bedeling.
GS Raadsvergadering
in de hemel.
Deut. 10:17.
GS Mens — De mens,
zijn potentieel om als
zijn hemelse Vader te
worden.
GS Rust, rusten.

Leer en Verbonden 121:34– 43
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nietige arm kunnen uitstrekken
om de Missouri in haar beschikte
loop te stuiten, of haar stroomopwaarts te keren, als om de
Almachtige te verhinderen akennis uit te storten vanuit de hemel
op het hoofd van de heiligen der
laatste dagen.
34 Zie, er worden velen ageroepen, maar weinigen worden
b
gekozen. En waarom worden zij
niet gekozen?
35 Omdat hun hart zozeer op
de dingen van deze awereld is
gezet en naar de beer van mensen streeft, dat zij deze ene les niet
leren —
36 dat de arechten van het priesterschap onafscheidelijk verbonden zijn met de bmachten van de
hemel, en dat de machten van de
hemel niet beheerst noch aangewend kunnen worden, dan alleen
volgens de beginselen van de
c
gerechtigheid.
37 Dat die ons kunnen worden verleend, dat is waar, maar
wanneer wij trachten onze azonden te bbedekken, of onze choogmoed, onze ijdele eerzucht te
bevredigen, of in enige mate van
onrechtvaardigheid zeggenschap
of heerschappij of dwang op de
ziel van de mensenkinderen uit
33 a LV 128:19.
GS Kennis.
34 a Matt. 20:16; 22:1–14;
LV 95:5–6.
GS Roepen, roeping,
door God geroepen.
		b GS Kiezen, koos,
gekozen.
35 a GS Werelds,
wereldsgezindheid.
		b Matt. 6:2;

36 a
		b
		c
37 a
		b
		c
		d

te oefenen, zie, dan dtrekken de
hemelen zich terug; de Geest van
de Heer is gegriefd; en wanneer
die Zich heeft teruggetrokken,
vaarwel dan het priesterschap of
het gezag van die man.
38 Zie, voordat hij het beseft, is
hij aan zichzelf overgelaten om
tegen de prikkels te aslaan, de heiligen te bvervolgen en tegen God
te strijden.
39 Wij hebben door droeve ervaring geleerd dat het de aaard en
neiging is van bijna alle mensen dat zij, zodra zij een weinig
gezag krijgen, zoals zij veronderstellen, onmiddellijk onrechtvaardige heerschappij beginnen uit te
oefenen.
40 Daarom worden velen geroepen, maar weinigen gekozen.
41 Geen macht of invloed kan
of dient krachtens het priesterschap te worden gehandhaafd
dan alleen door aoverreding, door
b
lankmoedigheid, door mildheid
en zachtmoedigheid, en door
ongeveinsde liefde;
42 door vriendelijkheid en zuivere kennis, hetgeen de ziel zonder ahuichelarij en zonder bbedrog
in grote mate zal verruimen —
43 bijtijds met strengheid aberispend, wanneer daartoe gedreven

2 Ne. 26:29.
GS Gezag;
Priesterschap.
GS Macht.
GS Rechtvaardig,
rechtvaardigen,
rechtvaardigheid.
GS Zonde.
Spr. 28:13.
GS Hoogmoed.
LV 1:33.

38 a Hand. 9:5.
		b GS Vervolgen,
vervolging.
39 a GS Natuurlijke mens.
41 a 1 Petr. 5:1–3.
		b 2 Kor. 6:4–6.
42 a Jak. 3:17.
		b GS Bedrog.
43 a GS Kastijden,
kastijding.

Leer en Verbonden 121:44–122:5

door de Heilige Geest, en dan
daarna een toename van bliefde
tonend jegens hem die u hebt
berispt, opdat hij u niet als zijn
vijand zal beschouwen;
44 opdat hij zal weten dat uw
getrouwheid sterker is dan de
banden van de dood.
45 Laat daarbij uw binnenste
vol naastenliefde zijn jegens alle
mensen en jegens uw geloofsgenoten, en laat adeugd onophoudelijk uw bgedachten sieren; dan zal
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uw vertrouwen in de tegenwoordigheid van God sterk worden; en
de leer van het priesterschap zal
zich op uw ziel vormen als cdauw
uit de hemel.
46 De aHeilige Geest zal uw constante metgezel zijn en uw scepter
een onveranderlijke scepter van
gerechtigheid en waarheid; en uw
b
heerschappij zal een eeuwigdurende heerschappij zijn, en zonder dwang zal die u toevloeien,
voor eeuwig en altijd.

AFDELING 122
Het woord van de Heer aan de profeet Joseph Smith, toen hij een
gevangene in de gevangenis te Liberty (Missouri) was. Deze afdeling is een fragment uit een brief aan de kerk, gedateerd 20 maart
1839 (zie het opschrift van afdeling 121).
1–4: de einden der aarde zullen
navraag doen naar de naam Joseph
Smith; 5–7: alles wat hij meemaakt
aan gevaar en beproeving zal hem
ervaring geven en voor zijn bestwil
zijn; 8–9: de Zoon des Mensen is
onder dit alles afgedaald.
De einden der aarde zullen
navraag doen naar uw anaam en
dwazen zullen de spot met u drijven en de hel zal tegen u woeden;
2 terwijl de reinen van hart en
de wijzen en de edelen en de
deugdzamen voortdurend zullen streven naar araad en gezag
en zegeningen onder uw hand.
43 b

Liefde;
Naastenliefde.
45 a GS Deugd,
deugdzaam,
deugdzaamheid.
GS

3 En uw volk zal nimmer tegen
u worden gekeerd door het getuigenis van verraders.
4 En hoewel hun invloed u in
moeilijkheden en achter tralies
en gevangenismuren zal brengen,
zult u in ere worden gehouden; en
nog slechts een akorte tijd en uw
stem zal te midden van uw vijanden schrikwekkender zijn dan de
woeste bleeuw, wegens uw rechtvaardigheid; en uw God zal u terzijde staan tot in alle eeuwigheid.
5 Indien u geroepen bent beproeving te doorstaan; indien u in
gevaar verkeert onder valse broeders; indien u in gevaar verkeert

		b GS Gedachten.
		c Deut. 32:1–2;
LV 128:19.
46 a GS Heilige Geest.
		b Dan. 7:13–14.

122 1 a GJS 1:33.

2 a GS Raad.
4 a LV 121:7–8.
		b 3 Ne. 20:16–21;
21:12.

Leer en Verbonden 122:6–9
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onder rovers; indien u in gevaar
verkeert te land of ter zee;
6 indien u beschuldigd wordt
met allerlei valse beschuldigingen; indien uw vijanden u overvallen; indien zij u wegrukken van
de zijde van uw vader en moeder
en broers en zusters; en indien uw
vijanden u met getrokken zwaard
wegrukken van de boezem van uw
vrouw en kinderen, en uw oudste
zoon, hoewel slechts zes jaar oud,
zich aan uw kleding vastklemt
en zegt: Mijn vader, mijn vader,
waarom kunt u niet bij ons blijven?
O mijn vader, wat gaan die mannen met u doen? En indien hij dan
met het zwaard van u wordt weggestoten en u naar de gevangenis
wordt gesleept en uw vijanden om
u heen sluipen als awolven belust
op het bloed van het lam;
7 en indien u in de put wordt
geworpen, of in de handen van
moordenaars valt, en het doodvonnis over u wordt geveld;

indien u in het a diep wordt
geworpen; indien de ziedende
baren tegen u samenspannen;
indien hevige winden uw vijand worden; indien de hemelen
zwart worden en alle elementen
zich verenigen om de weg te versperren; en bovenal, indien zelfs
de kaken van de bhel wijd tegen
u worden opengesperd, weet dan,
mijn zoon, dat al deze dingen u
c
ondervinding zullen geven en
voor uw bestwil zullen zijn.
8 De aZoon des Mensen is onder
dat alles bneergedaald. Bent u groter dan Hij?
9 Welnu, houd vol op uw weg,
en het priesterschap zal met u
a
blijven; want hun bgrenzen zijn
vastgesteld, zij kunnen die niet
overschrijden. Uw c dagen zijn
bekend en uw jaren zullen niet
verminderd worden; daarom,
d
vrees niet wat de mens kan doen,
want God zal met u zijn tot in alle
eeuwigheid.

AFDELING 123
De plicht van de heiligen ten opzichte van hun vervolgers, zoals
door de profeet Joseph Smith opgeschreven toen hij een gevangene
in de gevangenis van Liberty (Missouri) was. Deze afdeling is een
fragment uit een brief aan de kerk, gedateerd 20 maart 1839 (zie het
opschrift van afdeling 121).
1–6: de heiligen moeten een verslag van hun lijden en vervolgingen samenstellen en uitgeven; 7–10:
6 a Luk. 10:3.
7 a Jona 2:3–6.
		b 2 Sam. 22:5–7;
GJS 1:15–16.
		c 2 Kor. 4:17;
Hebr. 12:10–11;

dezelfde geest die de valse geloofsbelijdenissen tot stand heeft gebracht,
voert ook tot de vervolging van de

2 Ne. 2:11.
8 a GS Zoon des Mensen.
		b Hebr. 2:9, 17–18;
LV 76:107; 88:6.
9 a LV 90:3.
		b Hand. 17:26.

		c LV 121:25.
		d Neh. 4:14;
Ps. 56:4; 118:6;
Spr. 3:5–6; Jes. 51:7;
Luk. 12:4–5; 2 Ne. 8:7;
LV 3:7; 98:14.

Leer en Verbonden 123:1–9

heiligen; 11–17: velen onder alle
sekten zullen alsnog de waarheid
aanvaarden.
En voorts geven wij u de wenselijkheid in overweging om alle
heiligen kennis te laten verzamelen van alle feiten, en het leed en
het onrecht die hun door het volk
van deze staat zijn aangedaan;
2 en ook van alle bezittingen
en de omvang van de schade die
zij hebben geleden, zowel aangaande hun goede naam als persoonlijk letsel, en ook betreffende
onroerend goed;
3 en ook de namen van allen
die de hand hebben gehad in
hun verdrukkingen, voor zover
zij die kunnen verkrijgen en
achterhalen.
4 En wellicht kan er een comité
worden aangewezen om deze
dingen te achterhalen en verklaringen en attesten af te nemen;
en ook om de lasterlijke publicaties te verzamelen die in omloop
zijn;
5 en alle die in de tijdschriften
en in de encyclopedieën staan,
en alle lasterlijke geschiedenissen die uitgegeven worden en
geschreven worden, en door wie,
en om de gehele aaneenschakeling van duivelse schurkerij en
schandelijke en moordzuchtige
misdaden die dit volk zijn aangedaan, bekend te maken —
6 opdat wij ze niet alleen aan de
gehele wereld kunnen bekendmaken, maar ze in al hun duistere
123 6 a LV 101:89; 121:1, 4.
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en helse schakeringen aan de
regeringshoofden kunnen voorleggen, als laatste poging die
onze hemelse Vader van ons
vergt, voordat wij geheel en al
aanspraak kunnen maken op de
belofte die Hem uit zijn aschuilplaats tevoorschijn zal roepen; en
ook opdat de gehele natie zonder
verontschuldiging zal worden
gelaten voordat Hij de kracht van
zijn machtige arm kan uitzenden.
7 Het is een gebiedende plicht
die wij verschuldigd zijn aan
God, aan de engelen, met wie
wij zullen worden voorgeleid, en
ook aan onszelf, aan onze vrouwen en kinderen, die gedwongen zijn zich in smart, verdriet en
zorgen te buigen onder de uiterst
verdoemelijke hand van moord,
tirannie en verdrukking, gesteund
en aangespoord en gehandhaafd
door de invloed van die geest
die de geloofsbelijdenissen van
de vaders — die leugens hebben
geërfd — zo sterk op het hart van
de kinderen heeft vastgeklonken
en de wereld met verwarring heeft
vervuld en steeds sterker is geworden en nu bij uitstek de drijfveer
is van alle verdorvenheid; en de
gehele aaarde kreunt onder de last
van zijn ongerechtigheid.
8 Het is een ijzeren ajuk, het is
een sterke band; het zijn waarlijk
de handboeien en ketens en kluisters en banden van de hel.
9 Welnu, het is een gebiedende
plicht die wij verschuldigd zijn
niet alleen aan onze eigen vrouw

7 a Moz. 7:48–49.

8a

GS

Juk.
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en kinderen, maar ook aan de
weduwen en vaderlozen, van wie
de mannen en vaders onder zijn
ijzeren hand zijn avermoord;
10 welke donkere en duisterniswekkende daden voldoende zijn
om de hel zelf te doen huiveren
en van afgrijzen te verbleken en
de handen van zelfs de duivel te
doen beven en sidderen.
11 En het is ook een gebiedende plicht die wij verschuldigd
zijn aan het gehele opkomende
geslacht en aan alle reinen van
hart —
12 want er zijn er nog velen op
aarde onder alle sekten, genootschappen en gezindten, die worden a verblind door de sluwe
listigheid van de mensen, waarmee dezen op de loer liggen om
te misleiden en die alleen van de
waarheid worden afgehouden
omdat zij niet bweten waar die te
vinden is —
13 daarom, laten wij ons leven

aanwenden en verslijten om alle
a
verborgenheden van duisternis aan het licht te brengen, voor
zover wij ze kennen; en ze worden ons waarlijk vanuit de hemel
bekendgemaakt —
14 hierop moeten we ons dan
ook met grote ernst toeleggen.
15 Laat niemand ze als kleinigheden beschouwen; want veel
van wat er in het verschiet ligt
met betrekking tot de heiligen
hangt van deze dingen af.
16 U weet, broeders, dat een zeer
groot schip ten tijde van een storm
zeer agebaat is bij een zeer klein
roer, waardoor het handelbaar
blijft in de wind en de golven.
17 Welnu, zeer geliefde broeders, laten wij ablijmoedig alle
dingen doen die binnen ons vermogen liggen, en mogen wij dan
met het volste vertrouwen stilhouden om het b heil van God
te zien, en in afwachting van de
openbaring van zijn arm.

AFDELING 124
Openbaring gegeven aan de profeet Joseph Smith op 19 januari 1841
te Nauvoo (Illinois). Wegens toenemende vervolging en onwettig
optreden jegens hen door overheidsfunctionarissen, waren de heiligen gedwongen Missouri te verlaten. Het uitroeiingsbevel van de
gouverneur van Missouri, Lilburn W. Boggs, gedateerd 27 oktober
1838, had hun geen andere keus gelaten. In 1841, toen deze openbaring werd gegeven, hadden de heiligen de stad Nauvoo gebouwd op
de plek van het vroegere plaatsje Commerce (Illinois), en daar was
de hoofdzetel van de kerk gevestigd.
9 a LV 98:13; 124:54.
12 a Kol. 2:8;
LV 76:75.

		b 1 Ne. 8:21–23.
13 a 1 Kor. 4:5.
16 a Jak. 3:4; Alma 37:6–7;

LV 64:33.
17 a LV 59:15.
		b Ex. 14:13.
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1–14: Joseph Smith wordt geboden een plechtige proclamatie van
het evangelie op te stellen voor de
president van de Verenigde Staten, de gouverneurs van de afzonderlijke staten en de regeerders van
alle landen; 15–21: Hyrum Smith,
David W. Patten, Joseph Smith sr.
en anderen onder de levenden en de
doden zijn gezegend wegens hun
onkreukbaarheid en deugden; 22–
28: de heiligen wordt geboden zowel
een huis om vreemdelingen onder te
brengen als een tempel in Nauvoo
te bouwen; 29–36: de doop voor de
doden moet in tempels worden verricht; 37–44: het volk van de Heer
bouwt altijd tempels voor het verrichten van heilige verordeningen;
45–55: de heiligen worden wegens
verdrukking door hun vijanden vrijgesteld van de bouw van een tempel
in Jackson County; 56–83: aanwijzingen voor de bouw van het Nauvoo
House; 84–96: Hyrum Smith wordt
geroepen als patriarch en om de sleutels te ontvangen en de plaats in te
nemen van Oliver Cowdery; 97–122:
William Law en anderen ontvangen
raad bij hun werk; 123–145: algemene en plaatselijke functionarissen
worden genoemd, tezamen met hun
plichten en de quorums waarvan zij
deel uitmaken.
Voorwaar, aldus zegt de Heer
tot u, mijn dienstknecht Joseph
Smith: Ik heb welbehagen in het
offer dat u hebt gebracht en in
uw belijdenissen; want met dit
124 1 a 1 Kor. 1:26–28;
LV 1:19; 35:13.
2 a GS Ring.
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doel heb Ik u doen opstaan, dat
Ik mijn wijsheid zou kunnen
tonen door de azwakke dingen
van de aarde.
2 Uw gebeden zijn aannemelijk
voor mijn aangezicht; en in antwoord daarop zeg Ik u, dat u nu
geroepen bent om terstond een
plechtige proclamatie uit te vaardigen van mijn evangelie en van
deze aring, die Ik heb geplant om
een hoeksteen van Zion te zijn,
die zal worden gepolijst met de
verfijning die te vergelijken is met
een paleis.
3 Deze proclamatie zal worden
uitgevaardigd aan alle akoningen
van de wereld, aan de vier einden daarvan, aan de edelachtbare
verkozen president en de eerbiedwaardige gouverneurs van het
land waarin u woont en aan alle
alom verstrooide volken over de
aarde.
4 Laat deze geschreven worden in de geest van azachtmoedigheid en door de macht van de
Heilige Geest, die in u zal zijn ten
tijde van het schrijven daarvan;
5 want het zal u door de Heilige Geest worden gegeven mijn
wil te kennen aangaande die
koningen en autoriteiten, ja, wat
hun zal overkomen in een toekomende tijd.
6 Want zie, weldra roep Ik hen
op om acht te slaan op het licht
en de heerlijkheid van Zion, want
de vastgestelde tijd om haar te
begunstigen is aangebroken.

3 a Ps. 119:46;
Matt. 10:18;
LV 1:23.

4a

Zachtmoedig,
zachtmoedigheid.
GS
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7 Daarom, roep hen op met een
luide proclamatie en met uw
getuigenis, zonder hen te vrezen — want zij zijn als agras, en
al hun heerlijkheid is als de bloem
daarvan die weldra afvalt — opdat
ook zij zonder verontschuldiging
zullen worden gelaten —
8 en opdat Ik hen zal bezoeken
op de dag van vergelding, wanneer Ik mijn gezicht ontsluier, om
de onderdrukker zijn deel aan
te wijzen onder de huichelaars,
waar atandengeknars is, indien zij
mijn dienstknechten verwerpen
en mijn getuigenis dat Ik hun heb
geopenbaard.
9 En voorts, Ik zal hen bezoeken en hun hart verzachten, velen
van hen voor uw welzijn, opdat
u genade zult vinden in hun
ogen, opdat zij tot het alicht van
de waarheid zullen komen en de
andere volken tot de verhoging of
verheffing van Zion.
10 Want de dag van mijn vergelding komt spoedig, op een auur
dat u het niet verwacht; en waar
zal er veiligheid voor mijn volk
zijn en toevlucht voor hen die
ervan overblijven?
11 Ontwaak, o koningen van de
aarde! Kom, o kom, met uw goud
en uw zilver, mijn volk te hulp,
naar het huis van de dochters van
Zion.
12 En voorts, voorwaar, Ik zeg u:
7 a Ps. 103:15–16;
Jes. 40:6–8;
1 Petr. 1:24–25.
8 a Matt. 8:12;
Alma 40:13;
LV 101:91; 112:24.

Laat mijn dienstknecht Robert B.
Thompson u helpen bij het schrijven van deze proclamatie, want Ik
heb welbehagen in hem, en dat hij
bij u zal zijn;
13 laat hem daarom naar uw
raad luisteren en Ik zal hem zegenen met een menigvuldigheid van
zegeningen; laat hem voortaan in
alle dingen stipt en betrouwbaar
zijn, en hij zal groot zijn in mijn
ogen;
14 maar laat hem bedenken dat
Ik van zijn a rentmeesterschap
rekenschap uit zijn handen zal
verlangen.
15 En voorts, voorwaar, Ik zeg
u: Gezegend is mijn dienstknecht
a
Hyrum Smith; want Ik, de Heer,
heb hem lief wegens de bonkreukbaarheid van zijn hart en omdat
hij datgene liefheeft wat goed
is voor mijn aangezicht, zegt de
Heer.
16 Voorts, laat mijn dienstknecht
John C. Bennett u helpen bij uw
werk om mijn woord te doen uitgaan naar de koningen en volken
van de aarde en u, ja, mijn dienstknecht Joseph Smith, bijstaan in
het uur van beproeving; en zijn
beloning zal niet uitblijven indien
hij araad aanneemt.
17 En wegens zijn liefde zal hij
groot zijn, want hij zal de mijne
zijn indien hij dat doet, zegt de
Heer. Ik heb het werk gezien dat

9 a Jes. 60:1–4.
GS Licht, licht van
Christus.
10 a Matt. 24:44;
MJS 1:48.
14 a GS Rentmeester,

15 a
		b
16 a

rentmeesterschap.
GS Smith, Hyrum.
GS Onkreukbaarheid.
GS Raad.
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hij heeft verricht, dat Ik aanneem
indien hij volhardt, en Ik zal hem
kronen met zegeningen en grote
heerlijkheid.
18 En voorts, Ik zeg u dat het
mijn wil is dat mijn dienstknecht
Lyman Wight de prediking ten
behoeve van Zion voortzet, in de
geest van zachtmoedigheid, Mij
belijdend voor de wereld; en Ik
zal hem dragen als op aarendsvleugels; en hij zal heerlijkheid
en eer voor zichzelf en voor mijn
naam verwerven.
19 Opdat Ik hem, wanneer
hij zijn werk heeft voltooid, tot
Mij zal kunnen nemen, zoals
Ik heb gedaan met mijn dienstknecht aDavid Patten, die nu bij
Mij is, en ook mijn dienstknecht
b
Edward Partridge en ook mijn
bejaarde dienstknecht c Joseph
Smith sr., die dbij Abraham aan
zijn rechterhand zit, en hij is
gezegend en heilig, want hij is
de mijne.
20 En voorts, voorwaar, Ik zeg u:
Mijn dienstknecht George Miller
is zonder abedrog; hij is te vertrouwen wegens de onkreukbaarheid
van zijn hart; en wegens de liefde
die hij voor mijn getuigenis koestert, heb Ik, de Heer, hem lief.
21 Ik zeg u daarom: Ik verzegel het abisschopsambt op zijn
hoofd, evenals op mijn dienstknecht Edward Partridge, opdat
18 a Ex. 19:4;
Jes. 40:31.
19 a LV 124:130.
GS Patten, David W.
		b GS Partridge, Edward.
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hij de heilige gaven aan mijn huis
in ontvangst zal nemen, opdat
hij zegeningen op het hoofd
van de armen van mijn volk zal
geven, zegt de Heer. Laat niemand mijn dienstknecht George
Miller verachten, want hij zal
Mij eren.
22 Laten mijn dienstknecht
George en mijn dienstknecht
Lyman en mijn dienstknecht John
Snider en anderen een ahuis bouwen voor mijn naam, een huis
zoals mijn dienstknecht Joseph
hun tonen zal, op de plaats die
hij hun eveneens tonen zal.
23 En het zal een gastenverblijf
zijn, een huis waar vreemdelingen
uit verre oorden kunnen verblijven; daarom, laat het een deugdelijk huis zijn, alle aanneming
waard, opdat de vermoeide areiziger er gezondheid en veiligheid
zal kunnen vinden terwijl hij het
woord van de Heer overdenkt; en
de bhoeksteen die Ik voor Zion
heb aangewezen.
24 Dit huis zal een gezond
onderkomen zijn indien het voor
mijn naam wordt gebouwd, en
indien de beheerder die ervoor
zal worden aangewezen, niet
toelaat dat het op enigerlei wijze
wordt bezoedeld. Het zal heilig
zijn, anders zal de Heer, uw God,
er niet wonen.
25 En voorts, voorwaar, Ik zeg

		c GS Smith sr., Joseph.
		d LV 137:5.
20 a GS Bedrog.
21 a LV 41:9.
GS Bisschop.

22 a LV 124:56–60.
23 a Deut. 31:12;
Matt. 25:35, 38.
		b LV 124:2.
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u: Laten al mijn heiligen uit verre
oorden komen.
26 En zend ijlboden, ja, uitgekozen boden, en zeg tot hen:
Kom met al uw goud en uw zilver en uw edelstenen en met al
uw antiquiteiten; en met allen die
verstand hebben van antiquiteiten; en die willen komen, mogen
komen, en breng de buksboom en
de dennenboom en de pijnboom,
alsook alle kostbare bomen van
de aarde;
27 en met ijzer, met roodkoper
en met geelkoper en met zink en
met al uw kostbaarheden van de
aarde; en bouw een ahuis voor
mijn naam, voor de Allerhoogste
om erin te bwonen.
28 Want er is op aarde geen plek
te vinden waar Hij kan komen
om datgene a terug te brengen
wat voor u verloren was gegaan
of wat Hij weggenomen heeft, ja,
de volheid van het priesterschap.
29 Want er is op aarde geen
a
doopvont waarin zij, mijn heiligen, zich kunnen laten bdopen
voor hen die dood zijn —
30 want die verordening behoort
bij mijn huis en kan Mij niet aannemelijk zijn, behalve in de dagen
van uw armoede, wanneer u niet
in staat bent voor Mij een huis te
bouwen.
31 Maar Ik gebied u, al mijn
heiligen, een huis voor Mij te
27 a LV 109:5.
GS Tempel, huis des
Heren.
		b Ex. 25:8;
LV 97:15–17.
28 a GS Herstelling van het

bouwen; en Ik geef u voldoende
tijd om voor Mij een huis te bouwen; en gedurende deze tijd
zullen uw doopbedieningen aannemelijk voor Mij zijn.
32 Maar zie, aan het eind van
de toegemeten periode zullen uw
doopbedieningen voor uw doden
niet meer aannemelijk voor Mij
zijn; en indien u deze dingen na
het verstrijken van de toegemeten periode niet doet, zult u als
kerk verworpen worden, met uw
doden, zegt de Heer, uw God.
33 Want voorwaar, Ik zeg u:
Nadat u voldoende tijd hebt
gehad om voor Mij een huis te
bouwen waarin de verordening
van het dopen voor de doden
thuishoort en waarvoor het van
vóór de grondlegging van de
wereld ingesteld is, kunnen uw
doopbedieningen voor uw doden
niet aannemelijk voor Mij zijn;
34 want daarin zijn de asleutels
van het heilig priesterschap verordonneerd, opdat u eer en heerlijkheid zult ontvangen.
35 En na dat tijdstip zullen uw
doopbedieningen voor de doden,
verricht door hen die alom verstrooid zijn, niet aannemelijk voor
Mij zijn, zegt de Heer.
36 Want het is verordonneerd
dat in Zion en haar ringen en in
Jeruzalem, die plaatsen die Ik als
a
toevluchtsoord heb bestemd,
a

evangelie.
29 a LV 128:13.
		b 1 Kor. 15:29;
LV 127:6; 138:33.
GS Doop, dopen —
Doop voor de doden;

Heil voor de doden.
31 a LV 97:10.
34 a LV 110:14–16.
GS Sleutels van het
priesterschap.
36 a Jes. 4:5–6.
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de plaatsen zullen zijn voor
uw doopbedieningen voor uw
doden.
37 En voorts, voorwaar, Ik zeg
u: Hoe zullen uw awassingen aannemelijk voor Mij zijn, tenzij u ze
verricht in een huis dat u voor
mijn naam hebt gebouwd?
38 Want om die reden gebood Ik
Mozes een atabernakel te bouwen,
opdat zij die met zich zouden
meedragen in de wildernis en om
een bhuis te bouwen in het land
van belofte, opdat die verordeningen konden worden geopenbaard
die verborgen waren geweest van
vóór de wereld was.
39 Welnu, voorwaar, Ik zeg u dat
uw azalvingen en uw wassingen
en uw bdoopbedieningen voor de
doden en uw cplechtige samenkomsten en uw plechtigheden
ter gedachtenis aan uw doffers
door de zonen van Levi en aan
uw orakelen in uw eallerheiligste
plaatsen, waarin u mededelingen ontvangt en uw inzettingen
en gerichten, voor het begin van
de openbaringen en grondlegging
van Zion en voor de heerlijkheid,
eer en begiftiging van al haar burgers, worden verordonneerd door
de verordening van mijn heilig
huis, dat mijn volk altijd wordt
geboden te bouwen voor mijn heilige naam.
37 a

Wassen, gewassen,
wassingen.
38 a Ex. 25:1–9; 33:7.
GS Tabernakel.
		b GS Tempel, huis des
Heren.
39 a Ex. 29:7.
GS Zalven.
GS

40 Want voorwaar, Ik zeg u: Laat
dit huis worden gebouwd voor
mijn naam, opdat Ik mijn verordeningen daarin zal kunnen openbaren aan mijn volk;
41 want Ik verwaardig Mij mijn
kerk dingen te aopenbaren die
van vóór de grondlegging van de
wereld bverborgen zijn gehouden,
dingen die te maken hebben met
de bedeling van de cvolheid der
tijden.
42 En aIk zal mijn dienstknecht
Joseph alle dingen tonen die met
dit huis te maken hebben en met
het priesterschap daarvan en de
plaats waarop het zal worden
gebouwd.
43 En u zult het bouwen op de
plaats waar u het dacht te bouwen, want dat is de plek die Ik
voor u heb gekozen om het te
bouwen.
44 Indien u arbeidt uit alle macht,
zal Ik die plek wijden, zodat die
a
heilig zal worden gemaakt.
45 En indien mijn volk luistert
naar mijn stem en naar de stem
van mijn adienstknechten die Ik
aangewezen heb om mijn volk te
leiden, zie, voorwaar, Ik zeg u: Zij
zullen niet uit hun plaats verwijderd worden.
46 Maar indien zij niet luisteren naar mijn stem, noch naar de
stem van deze mannen die Ik heb

Verordeningen —
Plaatsvervangende
verordening.
		c LV 88:117.
		d LV 13; 84:31; 128:24;
GJS 1:69.
		e Ezech. 41:4;
LV 45:32; 87:8; 101:22.
		b

GS
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41 a Art. 1:9.
		b LV 121:26–32.
		c Efez. 1:9–10;
LV 27:13; 112:30.
42 a LV 95:14–17.
44 a GS Heilig.
45 a LV 1:38.
GS Profeet.
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aangewezen, zullen zij niet worden gezegend, want zij bezoedelen mijn heilige grond en mijn
heilige verordeningen en handvesten en mijn heilige woorden
die Ik hun geef.
47 En het zal geschieden dat
indien u een huis bouwt voor mijn
naam en niet de dingen doet die
Ik zeg, Ik de aeed die Ik u zweer
niet zal nakomen, noch de beloften vervullen die u uit mijn handen verwacht, zegt de Heer.
48 Want a in plaats van zegeningen brengt u, door uw eigen
werken, door uw dwaasheden en
door al uw gruwelen die u voor
mijn aangezicht bedrijft, vervloekingen, verbolgenheid, gramschap en oordelen op uw eigen
hoofd, zegt de Heer.
49 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg
u dat wanneer Ik wie ook van de
mensenkinderen een gebod geef
om een werk te verrichten voor
mijn naam en die mensenkinderen zich uit alle macht en met alles
wat zij hebben, inzetten om dat
werk te verrichten, en hun aijver
niet laten verslappen, en hun vijanden hen dan overvallen en hen
verhinderen dat werk te verrichten, zie, dan acht Ik het noodzakelijk dat werk niet langer uit de
handen van die mensenkinderen
te bvergen, maar hun offers aan
te nemen.
47 a
48 a
49 a
		b
50 a
		b

Eed.
Deut. 28:15.
GS IJver.
LV 56:4; 137:9.
Mos. 12:1.
Deut. 5:9;
GS

50 En de ongerechtigheid en
de overtreding van mijn heilige
wetten en geboden zal Ik abezoeken aan hen die mijn werk hebben gehinderd, tot aan het derde
en het vierde bgeslacht, zolang zij
zich niet cbekeren en Mij haten,
zegt de Here God.
51 Welnu, om die reden heb Ik
de offers aangenomen van hen
wie Ik geboden heb een stad en
een ahuis voor mijn naam te bouwen in b Jackson County (Missouri), en die door hun vijanden
werden gehinderd, zegt de Heer,
uw God.
52 En Ik zal aoordeel, verbolgenheid en gramschap, gejammer en
smart en tandengeknars op hun
hoofd doen neerkomen, tot aan
het derde en het vierde geslacht,
zolang zij zich niet bekeren en Mij
haten, zegt de Heer, uw God.
53 En dit stel Ik als een voorbeeld voor u, u tot troost in verband met allen wie geboden is een
werk te doen en die gehinderd
zijn door de handen van hun vijanden en door verdrukking, zegt
de Heer, uw God.
54 Want Ik ben de Heer, uw God,
en zal al diegenen van uw broeders redden die arein van hart zijn
geweest en zijn bomgebracht in
het land Missouri, zegt de Heer.
55 En voorts, voorwaar, Ik zeg
u: Wederom gebied Ik u een

LV 98:46–47.
GS Bekeren (zich),
bekering.
51 a LV 115:11.
		b GS Jackson County
(Missouri).
		c

52 a LV 121:11–23.
54 a GS Zuiver,
zuiverheid.
		b LV 98:13;
103:27–28.
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huis te bouwen voor mijn naam,
ja, in deze plaats, opdat u Mij
zult bbewijzen dat u in alle dingen, wat Ik u ook gebied, getrouw
bent, opdat Ik u kan zegenen en
kronen met eer, onsterfelijkheid
en eeuwig leven.
56 En nu zeg Ik u met betrekking tot mijn agastenverblijf dat
Ik u geboden heb te bouwen voor
het herbergen van vreemdelingen: Laat het gebouwd worden
voor mijn naam en laat mijn naam
erop worden aangebracht en laat
mijn dienstknecht Joseph er met
zijn huis van geslacht op geslacht
woonplaats hebben.
57 Want deze zalving heb Ik op
zijn hoofd geplaatst, opdat zijn
zegen ook op het hoofd van zijn
afstammelingen na hem zal worden geplaatst.
58 En zoals Ik heb gezegd tot
a
Abraham aangaande de geslachten van de aarde, zo zeg Ik ook
tot mijn dienstknecht Joseph: In
u en in uw bnageslacht zullen de
geslachten van de aarde worden
gezegend.
59 Daarom, laten mijn dienstknecht Joseph en zijn nageslacht
na hem een plaats hebben in dat
huis, van geslacht op geslacht,
tot in alle eeuwigheid, zegt
de Heer.
60 En laat de naam van dat huis
het Nauvoo House zijn; en laat het
een aangename woonplaats voor
de mens zijn en een rustplaats
a

55 a
		b
56 a
58 a

LV 127:4.
Abr. 3:25.
LV 124:22–24.
Gen. 12:3; 22:18;
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voor de vermoeide reiziger, opdat
hij de heerlijkheid van Zion en de
heerlijkheid van deze hoeksteen
daarvan, zal overdenken;
61 opdat hij ook raad zal kunnen ontvangen van hen die Ik
heb gesteld om te zijn als aplanten van naam en als bwachters op
haar muren.
62 Zie, voorwaar, Ik zeg u: Laten
mijn dienstknecht George Miller en mijn dienstknecht Lyman
Wight en mijn dienstknecht John
Snider en mijn dienstknecht Peter
Haws zich organiseren en één uit
hun midden aanwijzen om president te zijn van hun quorum ten
behoeve van de bouw van dat
huis.
63 En zij zullen een statuut
opstellen, op grond waarvan zij
aandelenkapitaal zullen ontvangen voor de bouw van dat huis.
64 En zij zullen niet minder ontvangen dan vijftig dollar voor een
aandeel in dat huis en het zal hun
worden toegestaan tot vijftienduizend dollar per deelnemer in ruil
voor aandelen te ontvangen.
65 Het zal hun echter niet
worden toegestaan méér dan
vijftienduizend dollar per persoon te ontvangen in ruil voor
aandelen.
66 En het zal hun niet worden
toegestaan minder dan vijftig
dollar van iemand te ontvangen
in ruil voor een aandeel in dat
huis.

Abr. 2:11.
GS Abraham.
		b LV 110:12.
GS Abraham,

verbond van.
61 a Jes. 61:3;
Ezech. 34:29.
		b GS Waken, wachters.
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67 En het zal hun niet worden
toegestaan iemand als aandeelhouder in dit huis aan te nemen,
tenzij die persoon hun in de hand
voor zijn aandelen betaalt op
het moment dat hij de aandelen
ontvangt;
68 en naargelang het bedrag aan
aandelen dat hij betaalt in hun
handen, zal hij aandelen in dat
huis ontvangen; als hij echter niets
in hun handen betaalt, zal hij geen
aandelen in dat huis ontvangen.
69 En indien iemand voor aandelen betaalt in hun handen, zal
dat zijn voor aandelen in dat huis,
voor zichzelf en voor zijn nakomelingen na hem, van geslacht op
geslacht, voor zolang hij en zijn
erfgenamen die aandelen bezitten
en de aandelen niet uit vrije wil
en uit eigen beweging verkopen
of uit hun handen overdragen,
indien u mijn wil doen wilt, zegt
de Heer, uw God.
70 En voorts, voorwaar, Ik
zeg u: Indien mijn dienstknecht
George Miller en mijn dienstknecht Lyman Wight en mijn
dienstknecht John Snider en mijn
dienstknecht Peter Haws betaling
voor enig aandeel ontvangen in
hun handen, in contanten of in de
tegenwaarde ervan in eigendommen, moeten zij geen enkel deel
van dat aandelenkapitaal voor
enig ander doel gebruiken dan
uitsluitend voor dat huis.
71 En indien zij wél enig deel
van dat aandelenkapitaal voor
71 a Gal. 6:7.
75 a Spr. 31:9.

iets anders gebruiken dan voor
dat huis, zonder toestemming van
de aandeelhouder en niet viervoudig terugbetalen voor het aandeel dat zij elders gebruiken dan
voor dat huis, zullen zij vervloekt
worden en uit hun plaats verwijderd worden, zegt de Here God;
want Ik, de Heer, ben God en kan
in geen van deze dingen met Mij
laten aspotten.
72 Voorwaar, Ik zeg u: Laat
mijn dienstknecht Joseph hun in
de hand voor aandelen betalen
voor de bouw van dat huis, naar
het hem goeddunkt; maar mijn
dienstknecht Joseph mag niet
meer dan vijftienduizend dollar
aan aandelen in dat huis betalen,
noch minder dan vijftig dollar;
evenmin iemand anders, zegt de
Heer.
73 En er zijn ook anderen die
mijn wil aangaande zichzelf willen weten, want zij hebben het uit
mijn handen gevraagd.
74 Daarom zeg Ik u aangaande
mijn dienstknecht Vinson Knight:
Indien hij mijn wil doen wil, laat
hem aandelen in dat huis nemen
voor zichzelf en voor zijn geslacht
na hem, van geslacht op geslacht.
75 En laat hij zijn stem lang en
luid verheffen, te midden van het
volk, om de zaak van de armen
en de behoeftigen te abepleiten,
en laat hij niet nalatig zijn en laat
zijn hart ook niet verslappen; en
Ik zal zijn offers baannemen, want
zij zullen Mij niet als de offers van

		b Gen. 4:4–5;
Moz. 5:18–28.
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Kaïn zijn, want hij zal de mijne
zijn, zegt de Heer.
76 Laat zijn gezin zich verheugen en hun hart van beproeving
afwenden; want Ik heb hem gekozen en gezalfd, en hij zal geëerd
worden te midden van zijn huis,
want Ik zal al zijn zonden vergeven, zegt de Heer. Amen.
77 Voorwaar, Ik zeg u: Laat
mijn dienstknecht Hyrum aandelen in dat huis nemen, naar het
hem goeddunkt, voor zichzelf en
voor zijn nageslacht na hem, van
geslacht op geslacht.
78 Laat mijn dienstknecht Isaac
Galland aandelen in dat huis
nemen; want Ik, de Heer, heb
hem lief voor het werk dat hij
heeft verricht en zal al zijn zonden vergeven; daarom, laat hij
van geslacht op geslacht in herinnering worden gehouden voor
een belang in dat huis.
79 Laat mijn dienstknecht Isaac
Galland onder u aangewezen
worden en door mijn dienstknecht William Marks geordend
worden en door hem gezegend
worden om samen met mijn
dienstknecht Hyrum het werk
te gaan doen dat mijn dienstknecht Joseph hun zal aanwijzen,
en zij zullen grotelijks gezegend
worden.
80 Laat mijn dienstknecht William Marks betalen voor aandelen in dat huis, naar het hem
goeddunkt, voor zichzelf en zijn
geslacht, van geslacht op geslacht.
84 a Ex. 32:2–4.
85 a Luk. 9:62.
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81 Laat mijn dienstknecht
Henry G. Sherwood betalen voor
aandelen in dat huis, naar het hem
goeddunkt, voor zichzelf en zijn
nageslacht na hem, van geslacht
op geslacht.
82 Laat mijn dienstknecht William Law betalen voor aandelen
in dat huis, voor zichzelf en zijn
nageslacht na hem, van geslacht
op geslacht.
83 Indien hij mijn wil doen wil,
laat hij zijn gezin dan niet meenemen naar het oosten, ja, naar Kirtland; niettemin zal Ik, de Heer,
Kirtland opbouwen, maar Ik, de
Heer, heb voor de inwoners ervan
een gesel bereid.
84 En er zijn bij mijn dienstknecht Almon Babbitt vele dingen
waarmee Ik niet tevreden ben; zie,
hij streeft ernaar zijn eigen raad
aanvaard te krijgen in plaats van
de raad die Ik heb verordonneerd,
ja, die van het presidium van mijn
kerk; en hij richt een agouden kalf
op om door mijn volk te worden
aanbeden.
85 Laat niemand uit deze plaats
a
vertrekken die hier gekomen is
met het verlangen mijn geboden
te onderhouden.
86 Indien zij hier leven, laten
zij dan voor Mij leven; en indien
zij sterven, laten zij dan voor Mij
sterven; want zij zullen auitrusten
van al hun arbeid en hun werken
voortzetten.
87 Daarom, laat mijn dienstknecht William zijn vertrouwen in

86 a Openb. 14:13.
GS Paradijs;

Rust, rusten.
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Mij stellen en ophouden voor zijn
gezin te vrezen wegens de ziekte
in het land. Indien u Mij aliefhebt,
onderhoud mijn geboden; en de
ziekte in het land zal tot uw heerlijkheid bbijdragen.
88 Laat mijn dienstknecht William heengaan en mijn eeuwigdurend evangelie verkondigen met
luide stem en met grote vreugde,
zoals hij wordt gedreven door
mijn a Geest, aan de inwoners
van Warsaw en ook aan de inwoners van Carthage en ook aan de
inwoners van Burlington en ook
aan de inwoners van Madison
en geduldig en ijverig wachten
op verdere aanwijzingen tijdens
mijn algemene conferentie, zegt
de Heer.
89 Indien hij mijn wil doen wil,
laat hij voortaan luisteren naar
de raad van mijn dienstknecht
Joseph en met zijn middelen de
a
zaak van de armen steunen en
b
de nieuwe vertaling van mijn
heilig woord uitgeven voor de
bewoners van de aarde.
90 En indien hij dat doet, zal Ik
hem a zegenen met een menigvuldigheid van zegeningen,
zodat hij niet zal worden verlaten, noch zijn nageslacht bbedelend om brood zal worden
aangetroffen.
91 En voorts, voorwaar, Ik zeg
87 a Joh. 14:15.
		b LV 121:8; 122:7.
88 a GS God, Godheid —
God de Heilige
Geest.
89 a LV 78:3.
		b I.E. de Bijbelvertaling
van Joseph Smith.

90 a

u: Laat mijn dienstknecht William, in de plaats van mijn dienstknecht Hyrum, aangewezen,
geordend en gezalfd worden als
raadgever van mijn dienstknecht
Joseph, opdat mijn dienstknecht
Hyrum het ambt van het priesterschap en van apatriarch op zich
zal nemen, dat hem door zijn
vader door middel van een zegen
en ook volgens het recht werd
toegewezen;
92 opdat hij van nu af aan de
sleutels zal dragen van de apatriarchale zegens op het hoofd van
mijn gehele volk,
93 zodat wie hij zegent, gezegend zal worden, en wie hij
a
vervloekt, vervloekt zal worden; zodat wat hij bbinden zal op
aarde, gebonden zal worden in de
hemel; en wat hij ontbinden zal
op aarde, ontbonden zal worden
in de hemel.
94 En vanaf dit moment geef Ik
het hem dat hij profeet en aziener en openbaarder voor mijn
kerk zal zijn, evenals mijn dienstknecht Joseph;
95 opdat hij ook nauw zal samenwerken met mijn dienstknecht
Joseph; en raad zal aannemen
van mijn dienstknecht Joseph,
die hem de asleutels zal tonen
waarmee hij kan vragen en ontvangen, en gekroond worden met

Zegen, zegenen,
zegening.
		b Ps. 37:25.
91 a LV 107:39–40.
GS Patriarch,
patriarchaal.
92 a GS Patriarchale
zegen.
GS

93 a LV 132:45–47.
		b Matt. 16:19.
GS Verzegelen,
verzegeling.
94 a LV 107:91–92.
GS Ziener.
95 a LV 6:28.
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dezelfde zegen en heerlijkheid en
eer, en hetzelfde priesterschap en
dezelfde gaven van het priesterschap die eens gegeven waren aan
hem die mijn dienstknecht bOliver
Cowdery was;
96 opdat mijn dienstknecht
Hyrum kan getuigen van de dingen die Ik hem zal tonen, zodat
zijn naam in eervolle gedachtenis zal worden bewaard van
geslacht op geslacht, tot in alle
eeuwigheid.
97 Laat mijn dienstknecht William Law ook de sleutels ontvangen waarmee hij zegeningen
kan vragen en ontvangen; laat
hij aootmoedig voor mijn aangezicht zijn en zonder bbedrog,
en hij zal van mijn Geest ontvangen, ja, de cTrooster, die hem de
waarheid van alle dingen zal
bekendmaken en hem, op het
juiste moment, zal ingeven wat
hij zeggen moet.
98 En deze atekenen zullen hem
volgen: hij zal de zieken bgenezen,
hij zal duivels uitwerpen en hij zal
verlost worden van hen die hem
dodelijk gif willen toedienen;
99 en hij zal op paden worden geleid waar de a giftige
slang niet in zijn hiel kan bijten
en hij zal in de vlucht van zijn
b
verbeelding opstijgen als op
arendsvleugels.
100 En mocht Ik willen dat hij de
95 b
97 a

Cowdery, Oliver.
Nederig,
nederigheid,
vernederen,
verootmoedigen
(zich).
		b GS Bedrog.
GS
GS
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doden opwekt, laat hij zijn stem
niet weerhouden.
101 Daarom, laat mijn dienstknecht William overluid roepen en zich niet inhouden, met
vreugde en blijdschap en met
hosanna’s voor Hem die op de
troon zit tot in alle eeuwigheid,
zegt de Heer, uw God.
102 Zie, Ik zeg u: Ik heb een zending in het verschiet voor mijn
dienstknecht William en voor
mijn dienstknecht Hyrum en voor
hen alleen; en laat mijn dienstknecht Joseph thuisblijven, want
hij is daar nodig. Het overige zal
Ik u hierna tonen. Ja, amen.
103 En voorts, voorwaar, Ik zeg
u: Indien mijn dienstknecht aSidney Mij wil dienen en raadgever
wil zijn voor mijn dienstknecht
Joseph, laat hij opstaan en naar
voren treden en de verantwoordelijkheid van zijn roeping vervullen en zich verootmoedigen voor
mijn aangezicht.
104 En indien hij Mij een aannemelijk offer brengt en belijdenissen aflegt en bij mijn volk blijft,
zie, dan zal Ik, de Heer, uw God,
hem genezen, zodat hij genezen
zal zijn; en hij zal zijn stem weer
verheffen op de bergen en een
a
woordvoerder zijn voor mijn
aangezicht.
105 Laat hij komen en zijn
gezin onderbrengen in de buurt

		c GS Trooster.
98 a Mark. 16:17–18.
GS Gaven van de
Geest.
		b GS Genezen,
genezingen.
99 a LV 84:71–73.

		b Ex. 19:4;
Jes. 40:31.
103 a GS Rigdon, Sidney.
104 a Ex. 4:14–16;
2 Ne. 3:17–18;
LV 100:9–11.
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waar mijn dienstknecht Joseph
woont.
106 En laat hij op al zijn reizen zijn stem verheffen als met
het geluid van een bazuin, en de
bewoners van de aarde waarschuwen om te vluchten voor de
komende verbolgenheid.
107 Laat hij mijn dienstknecht
Joseph bijstaan en laat ook mijn
dienstknecht William Law mijn
dienstknecht Joseph bijstaan in
het opstellen van een plechtige
a
proclamatie aan de koningen
van de aarde, zoals Ik u eerder
heb gezegd.
108 Indien mijn dienstknecht
Sidney mijn wil doen wil, laat hij
zijn gezin niet naar het aoosten
overbrengen, maar laat hij hen
van woonplaats doen veranderen zoals Ik heb gezegd.
109 Zie, het is niet mijn wil dat
hij veiligheid en toevlucht tracht
te vinden buiten de stad die Ik
u heb toegewezen, ja, de stad
a
Nauvoo.
110 Voorwaar, Ik zeg u, ja, nu:
Indien hij luistert naar mijn stem,
zal het wel met hem zijn. Ja, amen.
111 En voorts, voorwaar, Ik zeg
u: Laat mijn dienstknecht Amos
Davies aandelen betalen in de
handen van hen die Ik heb aangewezen om een gastenverblijf te
bouwen, ja, het Nauvoo House.
112 Laat hij dat doen als hij
daarin een belang wil hebben; en
laat hij luisteren naar de raad van
107 a LV 124:2–4.
108 a LV 124:82–83.
109 a GS Nauvoo (Illinois).

mijn dienstknecht Joseph en met
zijn eigen handen arbeiden, opdat
hij het vertrouwen van de mensen
zal winnen.
113 En wanneer hij zich getrouw
betoont in alle dingen die aan zijn
zorg worden toevertrouwd, ja, al
zijn het slechts enkele dingen, zal
hij als aheerser over veel worden
gesteld;
114 laat hij zich daarom avernederen, opdat hij verhoogd kan
worden. Ja, amen.
115 En voorts, voorwaar, Ik
zeg u: Indien mijn dienstknecht
Robert D. Foster mijn stem wil
gehoorzamen, laat hij dan een huis
bouwen voor mijn dienstknecht
Joseph, volgens het contract dat
hij met hem heeft gesloten, naarmate de deur van tijd tot tijd voor
hem zal openstaan.
116 En laat hij zich bekeren
van al zijn dwaasheid en zich
met anaastenliefde bekleden en
ermee ophouden het kwade te
doen en al zijn harde woorden
afleggen;
117 en ook betalen voor aandelen in de handen van het quorum
van het Nauvoo House, voor zichzelf en voor zijn geslacht na hem,
van geslacht op geslacht;
118 en luisteren naar de raad
van mijn dienstknechten Joseph
en Hyrum en William Law en
naar de gezagsdragers die Ik heb
geroepen om het fundament van
Zion te leggen; en het zal wel met

113 a Matt. 25:14–30.
114 a Matt. 23:12;
LV 101:42.

116 a Kol. 3:14.
GS Naastenliefde.
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hem zijn tot in alle eeuwigheid.
Ja, amen.
119 En voorts, voorwaar, Ik zeg
u: Laat niemand betalen voor aandelen aan het quorum van het
Nauvoo House, tenzij hij gelooft
in het Boek van Mormon en in de
openbaringen die Ik u gegeven
heb, zegt de Heer, uw God;
120 want hetgeen ameer of minder is dan dit, komt voort uit het
kwade en zal gepaard gaan met
vervloekingen en niet met zegeningen, zegt de Heer, uw God. Ja,
amen.
121 En voorts, voorwaar, Ik zeg
u: Laat het quorum van het Nauvoo House een rechtvaardig loon
ontvangen voor alle arbeid die zij
verrichten aan de bouw van het
Nauvoo House; en laat hun loon
zijn zoals zij onderling overeenkomen, wat de hoogte daarvan
betreft.
122 En laat eenieder die betaalt
voor aandelen zo nodig een evenredig deel bijdragen aan hun loon,
voor hun onderhoud, zegt de
Heer; anders zal hun arbeid hun
worden toegerekend als aandelen
in dat huis. Ja, amen.
123 Voorwaar, Ik zeg u: Ik geef u
nu de aambtsdragers die tot mijn
priesterschap behoren, opdat u
de bsleutels ervan kunt dragen,
ja, het priesterschap dat naar de
120 a Matt. 5:37;
LV 98:7.
123 a GS Ambt, ambtsdrager.
		b GS Sleutels van het
priesterschap.
		c GS Melchizedeks
priesterschap.
124 a GS Patriarch,

orde van Melchizedek is, dat
naar de orde van mijn eniggeboren Zoon is.
124 Ten eerste geef Ik u Hyrum
Smith om voor u een apatriarch te
zijn, om de bverzegelende zegens
van mijn kerk te dragen, ja, de Heilige Geest van de cbelofte, waardoor u dverzegeld wordt tegen de
dag van verlossing, opdat u niet
zult vallen, niettegenstaande het
e
uur van de verzoeking dat over
u kan komen.
125 Ik geef u mijn dienstknecht
Joseph om presiderende ouderling te zijn van geheel mijn kerk,
om vertaler, openbaarder, aziener
en profeet te zijn.
126 Ik geef hem als raadgevers
mijn dienstknecht Sidney Rigdon en mijn dienstknecht William
Law, opdat dezen een quorum en
het Eerste Presidium zullen vormen, om de aorakelen te ontvangen voor de gehele kerk.
127 Ik geef u mijn dienstknecht
a
Brigham Young om president te
zijn over de reizende raad der
Twaalf;
128 welke aTwaalf de sleutels
dragen om het gezag van mijn
koninkrijk te ontsluiten in de vier
hoeken van de aarde en vervolgens mijn woord aan ieder schepsel te bzenden.
129 Het zijn Heber C. Kimball,

patriarchaal.
GS Verzegelen,
verzegeling.
		c LV 76:53; 88:3–4.
GS Heilige Geest van
de belofte.
		d Efez. 4:30.
		e Openb. 3:10.
		b
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125 a LV 21:1.
GS Ziener.
126 a LV 90:4–5.
127 a GS Young, Brigham.
128 a GS Apostel.
		b Mark. 16:15.
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Parley P. Pratt, Orson Pratt, Orson
Hyde, William Smith, John Taylor, John E. Page, Wilford Woodruff, Willard Richards, George A.
Smith;
130 aDavid Patten heb Ik tot Mij
b
genomen; zie, niemand ontneemt
hem zijn priesterschap; maar
voorwaar, Ik zeg u: Een ander
mag worden aangewezen voor
dezelfde roeping.
131 En voorts, Ik zeg u: Ik geef u
een ahoge raad als hoeksteen van
Zion —
132 namelijk Samuel Bent,
Henry G. Sherwood, George W.
Harris, Charles C. Rich, Thomas
Grover, Newel Knight, David
Dort, Dunbar Wilson — Seymour
Brunson heb Ik tot Mij genomen;
niemand ontneemt hem zijn
priesterschap, maar een ander
mag worden aangewezen tot hetzelfde priesterschap in zijn plaats;
en voorwaar, Ik zeg u: Laat mijn
dienstknecht Aaron Johnson geordend worden tot deze roeping in
zijn plaats — David Fullmer, Alpheus Cutler, William Huntington.
133 En voorts, Ik geef u Don C.
Smith om president te zijn van
een quorum hogepriesters;
134 welke verordening wordt
ingesteld met het doel hen te
bekwamen die aangewezen zullen worden als vaste president of
dienstknecht van verschillende
wijdverspreide aringen;
135 en zij mogen ook reizen
indien zij dat verkiezen, maar
130 a GS Patten, David W.
		b LV 124:19.
131 a GS Hoge raad.

worden bij voorkeur als vaste president geordend; dat is de verantwoordelijkheid van hun roeping,
zegt de Heer, uw God.
136 Ik geef hem Amasa Lyman
en Noah Packard als raadgevers,
opdat zij het quorum hogepriesters van mijn kerk zullen presideren, zegt de Heer.
137 En voorts, Ik zeg u: Ik geef
u John A. Hicks, Samuel Williams
en Jesse Baker, welke priesterschap het quorum aouderlingen
moet presideren, welk quorum is
ingesteld als vaste dienaren; niettemin mogen zij reizen, hoewel zij
geordend zijn om vaste dienaar te
zijn voor mijn kerk, zegt de Heer.
138 En voorts, Ik geef u Joseph
Young, Josiah Butterfield, Daniel
Miles, Henry Herriman, Zera
Pulsipher, Levi Hancock, James
Foster om het quorum van de
a
zeventigen te presideren;
139 welk quorum is ingesteld
voor reizende ouderlingen om in
de gehele wereld van mijn naam
te getuigen, overal waar de reizende hoge raad, mijn apostelen,
hen zullen zenden om een weg
te bereiden voor mijn aangezicht.
140 Het verschil tussen dit quorum en het quorum ouderlingen is
dat het ene voortdurend moet reizen, terwijl het andere van tijd tot
tijd de kerkgemeenten moet presideren; het ene heeft de verantwoordelijkheid om van tijd tot tijd
te presideren, terwijl het andere
geen verantwoordelijkheid

134 a GS Ring.
137 a LV 107:11–12, 89–90.
GS Ouderling;

138 a

Quorum.
GS Zeventig.
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heeft om te presideren, zegt de
Heer, uw God.
141 En voorts, Ik zeg u: Ik geef
u Vinson Knight, Samuel H.
Smith en Shadrach Roundy, als
hij het wil aannemen, om de abisschap te presideren; kennis van
die genoemde bisschap wordt
u gegeven in het boek bLeer en
Verbonden.
142 En voorts, Ik zeg u: Samuel
Rolfe en zijn raadgevers voor
de priesters en de president van
de leraren en zijn raadgevers en
ook de president van de diakenen en zijn raadgevers; en ook
de president van de ring en zijn
raadgevers.
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143 De bovenstaande functies
heb Ik u gegeven, en de sleutels
daarvan, als hulp-en bestuursmiddelen, voor het werk van de
bediening en voor de avervolmaking van mijn heiligen.
144 En een gebod geef Ik u
dat u al deze functies zult laten
bekleden en de namen die Ik heb
genoemd zult a goedkeuren, of
ze anders afkeuren op mijn algemene conferentie;
145 en dat u in mijn huis vertrekken zult bereiden voor al deze
functies wanneer u het bouwt
voor mijn naam, zegt de Heer,
uw God. Ja, amen.

AFDELING 125
Openbaring gegeven bij monde van de profeet Joseph Smith in maart
1841 te Nauvoo (Illinois), aangaande de heiligen in het territorium
Iowa.
1–4: de heiligen moeten steden bouwen en zich vergaderen in de ringen
van Zion.
Wat is de wil van de Heer aangaande de heiligen in het territorium Iowa?
2 Voorwaar, aldus zegt de Heer:
Ik zeg u, indien zij die zich naar
mijn naam a noemen en trachten mijn heiligen te zijn, indien
zij mijn wil willen doen en mijn
geboden voor hen onderhouden,
141 a LV 68:14; 107:15.
		b GS Leer en Verbonden.
143 a Efez. 4:11–14.
144 a LV 26:2.

			

laten zij zich dan vergaderen tot
de plaatsen die Ik hun zal toewijzen door mijn dienstknecht
Joseph, en steden bouwen voor
mijn naam, opdat zij voorbereid
zullen zijn op hetgeen hun in de
toekomst te wachten staat.
3 Laten zij een stad bouwen voor
mijn naam op het land tegenover de stad Nauvoo, en laat de
naam aZarahemla eraan gegeven
worden.
4 En laten allen die uit het oosten

Algemene
			 Christus op ons
instemming.
nemen.
125 2 a GS Jezus Christus —
3 a GS Zarahemla.
De naam van Jezus
GS

Leer en Verbonden 126:1–127:1

319

en het westen en het noorden en
het zuiden komen, die het verlangen hebben daarin te wonen, hun
erfdeel daar aanvaarden, evenals

in de stad aNashville of in de stad
Nauvoo, en in alle bringen die Ik
heb aangewezen, zegt de Heer.

AFDELING 126
Openbaring gegeven bij monde van de profeet Joseph Smith op 9 juli
1841 ten huize van Brigham Young in Nauvoo (Illinois). Brigham
Young was in die tijd president van het Quorum der Twaalf Apostelen.
1–3: Brigham Young geprezen voor
zijn inspanningen en ontlast van
verdere verre reizen.
Beste en welgeliefde broeder a Brigham Young, voorwaar, aldus zegt de Heer tot
u: Mijn dienstknecht Brigham,
het wordt niet meer van u vereist, zoals voorheen, uw gezin

te verlaten, want uw offer is Mij
aannemelijk.
2 Ik heb uw aarbeid en gezwoeg
op uw reizen voor mijn naam
gezien.
3 Ik gebied u daarom mijn
woord de wereld in te zenden en
voortaan en voor eeuwig bijzondere zorg aan uw agezin te besteden. Amen.

AFDELING 127
Een brief van de profeet Joseph Smith, gedateerd 1 september 1842 te
Nauvoo, aan de heiligen der laatste dagen te Nauvoo (Illinois), met
aanwijzingen voor de doop voor de doden.
1–4: Joseph Smith roemt in vervolging en beproeving; 5–12: er moeten
verslagen worden bijgehouden met
betrekking tot de doopbedieningen
voor de doden.
Aangezien de Heer mij heeft
geopenbaard dat mijn vijanden,
zowel in Missouri als in deze
staat, wederom jacht op mij
maken; en omdat zij mij zonder
a
reden achtervolgen en niet de
4a

Nashville, Lee
County (Iowa).
		b GS Ring.
I.E.

126 1 a
2a
3a

GS
GS
GS

minste schaduw of zweem van
gerechtigheid of recht aan hun
kant hebben voor de ontketening van hun gerechtelijke aanklachten tegen mij; en omdat
hun aantijgingen alle berusten op de allerergste zwartmakerij, heb ik het raadzaam en
verstandig geacht deze plaats
een korte tijd te verlaten, voor
mijn eigen veiligheid en de veiligheid van dit volk. Tot allen

Young, Brigham.
Werken.
Gezin.

127 1 a Job 2:3;

Matt. 5:10–12;
1 Petr. 2:20–23.

Leer en Verbonden 127:2–7

met wie ik zaken doe, wil ik zeggen dat ik mijn aangelegenheden
aan gevolmachtigden en klerken
heb overgedragen, die alle zaken
op een stipte en correcte manier
zullen behandelen en erop zullen
toezien dat al mijn schulden op
tijd worden afgelost door eigendom te gelde te maken, of anderszins, naar de zaak het vereist of
de omstandigheden het toelaten.
Wanneer ik verneem dat de storm
geheel is uitgeraasd, dan zal ik
wederom naar u terugkeren.
2 En wat de agevaren betreft die
ik geroepen ben door te maken,
mij lijken ze slechts een kleinigheid, want de bhaat en nijd van
de mensen zijn al mijn levensdagen mijn lot geweest; en om
welke reden blijft een raadsel,
tenzij ik van vóór de grondlegging van de wereld ben cbestemd
om enig goed doel, of kwaad, hoe
u het ook wilt noemen, tot stand
te brengen. Oordeel zelf. God
weet al deze dingen, of het goed
of kwaad is. Maar hoe dan ook,
ik ben gewend om in diep water
te zwemmen. Het is mij alles een
tweede natuur geworden; net als
Paulus voel ik mij genegen in
d
verdrukking te roemen, want tot
op heden heeft de God van mijn
vaderen mij er steeds uit verlost
en Hij zal mij blijven verlossen;
want zie, ja, zie, ik zal over al
2 a Ps. 23.
GS Vervolgen,
vervolging.
		b GS Afgunst.
		c GS Voorsterfelijke
ordening.
		d 2 Kor. 6:4–5.
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mijn vijanden zegevieren, want
de Here God heeft het gesproken.
3 Laten alle heiligen zich daarom
verheugen en buitengewoon blij
zijn, want de aGod van Israël is
hun God en Hij zal een rechtvaardige vergelding als loon uitmeten op het hoofd van al hun
verdrukkers.
4 En voorts, voorwaar, aldus
zegt de Heer: Laten het werk aan
mijn atempel en alle werken die
Ik u heb opgedragen, worden
voortgezet en niet ophouden; en
laten uw bijver en uw volharding
en geduld en uw werken worden
verdubbeld, en u zult geenszins
uw loon verliezen, zegt de Heer
der heerscharen. En indien zij u
c
vervolgen, zo hebben zij ook de
profeten en rechtvaardigen vóór
u vervolgd. Voor dit alles is er een
loon in de hemel.
5 En voorts, Ik geef u een aanwijzing in verband met de adoop
voor uw bdoden.
6 Voorwaar, aldus zegt de Heer
tot u aangaande uw doden: Laat
er, wanneer iemand van u zich
laat adopen voor uw doden, een
b
schrijver aanwezig zijn en laat hij
ooggetuige zijn van uw doopbedieningen; laat hij horen met zijn
oren, opdat hij naar waarheid kan
getuigen, zegt de Heer;
7 opdat alles wat u optekent, in de hemel zal worden

GS Tegenspoed.
3 a 3 Ne. 11:12–14.
4 a LV 124:55.
		b GS IJver.
		c GS Vervolgen,
vervolging.
5 a GS Doop,

dopen — Doop voor
de doden.
		b GS Heil voor de
doden.
6 a 1 Kor. 15:29;
LV 128:13, 18.
		b LV 128:2–4, 7.

Leer en Verbonden 127:8–128:1
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opgetekend; en alles wat u op
aarde bbindt, in de hemel zal worden gebonden; en alles wat u op
aarde ontbindt, in de hemel zal
worden ontbonden;
8 want Ik sta op het punt vele
dingen op aarde te aherstellen met
betrekking tot het bpriesterschap,
zegt de Heer der heerscharen.
9 En voorts, laten alle averslagen in orde worden gehouden,
opdat zij in de archieven van
mijn heilige tempel kunnen worden gelegd om van geslacht op
geslacht in herinnering te worden gehouden, zegt de Heer der
heerscharen.
10 Ik wil alle heiligen zeggen
dat ik met een buitengewoon
groot verlangen heb verlangd
hen de komende sabbat vanaf
a

het spreekgestoelte toe te spreken
over het onderwerp doop voor de
doden. Maar aangezien ik niet bij
machte ben dat te doen, zal ik het
woord van de Heer over dat onderwerp van tijd tot tijd opschrijven
en u per post toezenden, evenals
nog vele andere zaken.
11 Nu sluit ik mijn brief voor het
ogenblik af, wegens gebrek aan
tijd, want de vijand ligt op de loer,
en zoals de Heiland heeft gezegd:
De aoverste van de wereld komt,
maar hij heeft niets aan mij.
12 Zie, mijn gebed tot God is dat
u allen gered zult worden. En ik
onderteken als uw dienstknecht
in de Heer, profeet en aziener van
De Kerk van Jezus Christus van
de Heiligen der Laatste Dagen.
Joseph Smith.

AFDELING 128
Een brief van de profeet Joseph Smith, gedateerd 6 september 1842
te Nauvoo (Illinois), aan De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, bevattende verdere aanwijzingen voor de
doop voor de doden.
1–5: plaatselijke en algemene
schrijvers moeten het feit van de
doopbedieningen voor de doden
vastleggen; 6–9: hun verslagen
zijn bindend en staan opgetekend
op aarde en in de hemel; 10–14: de
doopvont is een zinnebeeld van het
graf; 15–17: Elia heeft de macht
hersteld met betrekking tot de doop
7a
		b

Boek des levens.
Verzegelen,
verzegeling.
8 a GS Herstelling van
het evangelie.
GS
GS

voor de doden; 18–21: alle sleutels,
alle macht en alle gezag van vorige
bedelingen zijn hersteld; 22–25:
blijde en heerlijke tijdingen worden verkondigd voor de levenden
en de doden.
Zoals ik u mededeelde in mijn
brief vóór ik mijn woning verliet,

Melchizedeks
priesterschap.
9 a LV 128:24.
11 a Joh. 14:30;
BJS Joh. 14:30

		b

GS

(Aanhangsel).
GS Duivel.
12 a LV 124:125.
GS Ziener.
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dat ik u van tijd tot tijd zou schrijven en u aangaande vele onderwerpen inlichtingen zou geven,
hervat ik nu het onderwerp van
de adoop voor de doden, aangezien dat onderwerp mijn gedachten in beslag lijkt te nemen en zich
het sterkst aan mijn gevoel schijnt
op te dringen sinds ik door mijn
vijanden word vervolgd.
2 Ik heb u enkele woorden van
openbaring geschreven aangaande een schrijver. Ik heb enige
aanvullende gedachten gehad in
verband met deze aangelegenheid, die ik nu vastleg. Dat wil
zeggen, in mijn vorige brief werd
verklaard dat er een aschrijver
moest zijn die ooggetuige moest
zijn, en ook moest horen met zijn
oren, om voor het aangezicht van
de Heer een waarheidsgetrouw
verslag te maken.
3 Welnu, met betrekking tot deze
aangelegenheid, het zou bijzonder moeilijk zijn voor één schrijver om te allen tijde aanwezig te
zijn en alle zaken te behandelen.
Om dit probleem te ondervangen, kan er in iedere wijk van de
stad een schrijver worden aangewezen die bekwaam is om
nauwkeurige notulen bij te houden; en laat hem zeer nauwgezet
en precies zijn bij het notuleren
van de gehele gebeurtenis, en
in zijn verslag verklaren dat hij
het met zijn ogen zag en met zijn
oren hoorde, met vermelding van
de datum, namen enzovoort, en
128 1 a

Doop, dopen —
Doop voor de
GS

			 doden.
2 a LV 127:6.
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het verloop van de gehele handeling; tevens moet hij een drietal
aanwezigen noemen, als er aanwezigen zijn, die te allen tijde
daarvan kunnen getuigen, wanneer daartoe verzocht, opdat
ieder woord in de mond van twee
of drie agetuigen zal komen vast
te staan.
4 Vervolgens, laat er een algemeen schrijver zijn, aan wie
deze andere verslagen kunnen
worden overhandigd, vergezeld
van ondertekende verklaringen,
die bevestigen dat het verslag
dat zij hebben gemaakt, waar is.
Daarop kan de algemene kerkschrijver het verslag opnemen in
het algemeen kerkregister, tezamen met de verklaringen en alle
aanwezige getuigen, vergezeld
van zijn eigen verklaring dat
hij, uitgaande van zijn kennis
van het karakter van die mannen en hun benoeming door de
kerk, er werkelijk van overtuigd
is dat de bovengenoemde verklaring en verslagen waar zijn.
En wanneer dit in het algemeen
kerkregister is opgenomen, zal
het verslag even heilig zijn en
evenzeer de verordening verantwoorden alsof hij met eigen
ogen had gezien en met eigen
oren had gehoord, en daarvan
zelf een verslag had gemaakt in
het algemeen kerkregister.
5 Wellicht vindt u deze gang van
zaken angstvallig precies, maar ik
verzeker u dat het er alleen om
3a

GS

Getuige, getuigen.
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gaat aan de wil van God te voldoen, door ons te voegen naar de
verordening en voorbereiding die
de Heer heeft verordonneerd en
bereid, vóór de grondlegging van
de wereld, voor het aheil van de
doden die zouden sterven zonder
b
kennis van het evangelie.
6 En voorts, ik wil dat u
bedenkt dat Johannes de Openbaarder precies dit onderwerp
met betrekking tot de doden
overwoog toen hij verklaarde,
zoals u opgetekend zult vinden in Openbaring 20:12: En ik
zag de doden, klein en groot, voor
God staan. En de boeken werden
geopend en nog een ander boek
werd geopend, namelijk het boek
des levens. En de doden werden
geoordeeld overeenkomstig wat in
de boeken geschreven stond, naar
hun werken.
7 U zult in deze aanhaling
bemerken dat de boeken werden
geopend; en nog een ander boek
werd geopend, dat het aboek des
levens was; maar de doden werden geoordeeld op grond van die
dingen die geschreven stonden in
de boeken, naar hun werken; bijgevolg moeten de boeken waarvan gesproken wordt, de boeken
zijn die het verslag van hun werken bevatten en wijzen op de
b
verslagen die op aarde worden
bijgehouden. En het boek dat het
boek des levens was, is het verslag
5a

Heil voor de
doden.
		b 1 Petr. 4:6.
7 a Openb. 20:12;
LV 127:6–7.
GS

dat in de hemel wordt bijgehouden; dit beginsel komt nauwkeurig overeen met de leerstelling die
u geboden is in de openbaring die
vervat is in de brief die ik u heb
geschreven vóór mijn vertrek van
huis — opdat het bij alles wat u
optekent, zal worden opgetekend
in de hemel.
8 Welnu, het wezen van deze
verordening wordt gevonden
in de amacht van het priesterschap, door de openbaring
van Jezus Christus, waarbij het
wordt toegestaan dat wat u ook
op aarde bbindt, gebonden zal
zijn in de hemel, en wat u ook
op aarde ontbindt, ontbonden
zal zijn in de hemel. Ofwel, met
andere woorden, met een andere
kijk op de vertaling: wat u ook
optekent op aarde, zal worden
opgetekend in de hemel, en wat
u ook niet optekent op aarde,
zal niet worden opgetekend in
de hemel; want uw doden zullen uit de boeken worden geoordeeld, naar hun eigen werken,
ongeacht of zij in propria persona de cverordeningen hebben
ondergaan, of door middel van
hun plaatsvervangers, volgens
de verordening die God voor hun
d
redding heeft bereid van vóór
de grondlegging van de wereld,
volgens de verslagen die zij met
betrekking tot hun doden hebben
bijgehouden.

GS Boek des levens.
		b LV 21:1.
8 a GS Macht;
Priesterschap.
		b GS Verzegelen,

		c
		d

verzegeling.
GS Verordeningen.
GS Heil voor de
doden.

Leer en Verbonden 128:9–13

9 Het zal sommigen wellicht
een zeer stoutmoedige leerstelling toeschijnen waarvan wij spreken — een macht die optekent
of bindt op aarde en bindt in de
hemel. Niettemin, in alle tijdperken van de wereld, wanneer ook
de Heer een man, of een groep
mannen, door ware openbaring
een abedeling van het priesterschap heeft gegeven, is die macht
altijd gegeven. Wat dus die mannen ook bbevoegd deden, in de
naam van de Heer, en het deden
in waarheid en getrouwheid, en
daarvan een stipt en getrouw verslag bijhielden, werd op aarde en
in de hemel een wet, die niet kon
worden tenietgedaan, volgens de
besluiten van de grote cJehova.
Dit is een getrouw woord. Wie
kan het aanhoren?
10 En voorts, als precedent, Mattheüs 16:18 en 19: En Ik zeg u ook
dat u Petrus bent, en op deze rots
zal Ik mijn kerk bouwen, en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. En Ik zal u de sleutels
van het koninkrijk van de hemel
geven; en wat u bindt op de aarde,
zal in de hemel gebonden zijn; en
wat u ontbindt op de aarde, zal in
de hemel ontbonden zijn.
11 Welnu, de grote en verheven
verborgenheid van de gehele zaak,
en het bonum summum van het
gehele onderwerp dat voor ons
ligt, bestaat in het verkrijgen van
9a
		b
		c
11 a

Bedeling.
Gezag.
Jehova.
Sleutels van het
priesterschap.
GS
GS
GS
GS

		b
12 a
		b
		c
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de machten van het heilig priesterschap. Het is niet moeilijk voor
degene aan wie die asleutels gegeven worden, om kennis te verkrijgen van de feiten met betrekking
tot het bheil van de mensenkinderen, zowel voor de doden als voor
de levenden.
12 Hierin is a heerlijkheid en
b
eer en consterfelijkheid en eeuwig leven — de verordening van
de doop met water, om daarin te
worden dondergedompeld om te
voldoen aan de gelijkenis met de
doden, opdat het ene beginsel zal
overeenstemmen met het andere;
om te worden ondergedompeld
in het water en tevoorschijn te
komen uit het water, is naar de
gelijkenis met de opstanding van
de doden die tevoorschijn komen
uit hun graf; vandaar dat deze
verordening is ingesteld om een
verwantschap te vormen met de
verordening van de doop voor
de doden, naar de gelijkenis met
de doden.
13 Bijgevolg werd de adoopvont
ingesteld als bzinnebeeld van het
graf, en op gebod moest zij gelegen zijn op een plaats onder het
niveau waar de levenden doorgaans bijeenkomen, om de levenden en de doden voor te stellen,
en opdat alle dingen hun gelijkenis kunnen hebben, en opdat zij
met elkaar kunnen overeenstemmen — waarbij hetgeen aards is

Heil.
Heerlijkheid.
Eren.
Onsterfelijk,
onsterfelijkheid.
GS
GS
GS
GS

Doop, dopen —
Doop door
onderdompeling.
13 a LV 124:29.
		b GS Symboliek.
		d

GS

Leer en Verbonden 128:14–18
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zich voegt naar hetgeen hemels
is, zoals Paulus heeft gezegd in
1 Korinthe 15:46, 47 en 48:
14 Het geestelijke is echter niet
eerst, maar het natuurlijke en
daarna komt het geestelijke. De
eerste mens is uit de aarde, stoffelijk; de tweede mens is de Heer uit
de hemel. Zoals de stoffelijke is, zo
zijn ook de stoffelijke mensen, en
zoals de hemelse is, zo zijn ook de
hemelse mensen. En zoals de verslagen op de aarde met betrekking tot uw doden zijn, die naar
waarheid worden bijgehouden,
zo zijn ook de verslagen in de
hemel. Dit nu is de averzegelende
en bindende bevoegdheid, terwijl
het ook, in één zin van het woord,
de bsleutels van het koninkrijk
zijn, die bestaan in de sleutel
van ckennis.
15 En nu, mijn innig geliefde
broeders en zusters, laat mij u
verzekeren dat dit beginselen
zijn in verband met de doden en
de levenden waar niet zomaar
aan voorbij kan worden gegaan,
met betrekking tot ons heil.
Want hun aheil is noodzakelijk
en onontbeerlijk voor ons heil,
zoals Paulus zegt aangaande de
vaderen — dat zij zonder ons
niet tot bvolmaaktheid kunnen
komen — net zo min als wij zonder onze doden tot volmaaktheid
kunnen komen.
14 a

Verzegelen,
verzegeling.
		b GS Sleutels van het
priesterschap.
		c BJS Luk. 11:53
(Aanhangsel).
GS

15 a

16 En nu, in verband met de doop
voor de doden, geef ik u nog een
aanhaling van Paulus, 1 Korinthe
15:29: Wat zullen anders zij doen
die voor de doden gedoopt worden,
als de doden helemaal niet opgewekt
worden? Waarom worden zij dan
nog voor de doden gedoopt?
17 En voorts, in verband met
deze aanhaling, zal ik u een aanhaling geven van een van de profeten die zijn oog gericht had op
de aherstelling van het priesterschap en op de heerlijkheden
die in de laatste dagen zouden
worden geopenbaard, en in het
bijzonder op dit heerlijkste van
alle onderwerpen in verband
met het eeuwigdurend evangelie,
namelijk de doop voor de doden;
want Maleachi zegt in het vijfde
en zesde vers van het laatste
hoofdstuk: Zie, Ik zend tot u de
profeet b Elia, voordat de dag van de
Heer komt, die grote en ontzagwekkende dag. Hij zal het hart van de
vaders tot de kinderen terugbrengen, en het hart van de kinderen tot
hun vaders, opdat Ik niet zal komen
en de aarde met de ban zal slaan.
18 Ik had hiervan een aduidelijker vertaling kunnen geven,
maar zoals het er staat, is het
duidelijk genoeg voor mijn doel.
In dit geval is het voldoende te
weten dat de aarde door een banvloek zal worden getroffen, tenzij

Heil voor de
doden.
		b Hebr. 11:40.
GS Volmaakt.
17 a GS Herstelling van
het evangelie.
GS

		b 3 Ne. 25:5–6;
LV 2; 110:13–16.
GS Elia.
18 a GJS 1:36–39.

Leer en Verbonden 128:19–20

er een of andere verbindende
b
schakel is tussen de vaderen en
de kinderen op grond van een of
ander onderwerp; en zie, wat is
dat onderwerp? Het is de cdoop
voor de doden. Want zonder hen
kunnen wij niet tot volmaaktheid komen; evenmin kunnen
zij zonder ons tot volmaaktheid
komen. Ook kunnen zij noch wij
tot volmaaktheid komen zonder
hen die eveneens in het evangelie gestorven zijn; want het is
noodzakelijk dat er bij de inluiding van de dbedeling van de volheid der tijden — de bedeling die
nu wordt ingeluid — een volledige en volmaakte eenwording
en versmelting van bedelingen
en sleutels en machten en heerlijkheden plaatsvindt, en wordt
geopenbaard vanaf de dagen van
Adam tot op de huidige tijd. En
dat niet alleen, maar ook die dingen die vanaf de egrondlegging
van de wereld nooit geopenbaard zijn, maar voor de wijzen en verstandigen verborgen
gehouden zijn, zullen aan kleine
f
kinderen en zuigelingen worden geopenbaard, in deze bedeling, de bedeling van de volheid
der tijden.
19 Welnu, wat horen wij in het
18 b

		c
		d
		e
		f
19 a

Genealogie;
Verordeningen —
Plaatsvervangende
verordening.
LV 124:28–30; 127:6–7.
GS Bedeling.
LV 35:18.
Matt. 11:25;
Luk. 10:21;
Alma 32:23.
Ps. 85:11–12.
GS
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evangelie dat wij hebben ontvangen? Een stem van blijdschap!
Een stem van barmhartigheid
uit de hemel; en een stem van
a
waarheid uit de aarde; blijde tijdingen voor de doden; een stem
van blijdschap voor de levenden
en de doden; blijde b tijdingen
van grote vreugde. Hoe liefelijk op de bergen zijn de cvoeten van hen die blijde tijdingen
van goede dingen brengen, en
die tot Zion zeggen: Zie, uw God
regeert! Als de ddauw van de Karmel, zo zal de kennis van God op
hen neerdalen!
20 En voorts, wat horen wij?
Blijde tijdingen uit a Cumorah!
b
Moroni, een engel uit de hemel,
die de vervulling van de profeten
verkondigt — het cboek dat zal
worden geopenbaard. Een stem
van de Heer in de wildernis van
d
Fayette (Seneca County), die de
drie getuigen aankondigt om te
e
getuigen van het boek! De stem
van fMichaël aan de oever van de
Susquehanna, die de duivel ontmaskert toen die verscheen als een
engel van het glicht! De stemmen
van hPetrus, Jakobus en Johannes in de wildernis tussen Harmony (Susquehanna County) en
Colesville (Broome County) aan

		b Luk. 2:10.
		c Jes. 52:7–10;
Mos. 15:13–18;
3 Ne. 20:40.
		d Deut. 32:2;
LV 121:45.
20 a GJS 1:51–52.
GS Cumorah, de
heuvel.
		b GS Moroni, zoon van
Mormon.

		c Jes. 29:4, 11–14;
2 Ne. 27:6–29.
GS Boek van Mormon.
		d GS Fayette (New
York).
		e LV 17:1–3.
		f LV 27:11.
GS Adam.
		g 2 Kor. 11:14.
		h LV 27:12.
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de Susquehanna, die verkondigen
dat zij de isleutels bezitten van het
koninkrijk en van de bedeling van
de volheid der tijden!
21 En voorts, de stem van God in
het vertrek van de bejaarde avader
Whitmer in Fayette (Seneca
County), en op uiteenlopende tijden en op diverse plaatsen tijdens
alle reizen en beproevingen van
deze Kerk van Jezus Christus van
de Heiligen der Laatste Dagen!
En de stem van Michaël, de aartsengel; de stem van bGabriël en
van cRafaël en van verschillende
d
engelen, vanaf Michaël of eAdam
tot op de huidige tijd, die allen
hun fbedeling, hun rechten, hun
sleutels, hun eer, majesteit en
heerlijkheid, en de macht van hun
priesterschap bekendmaakten;
regel op regel, ggebod op gebod;
hier een weinig, en daar een weinig; ons vertroostend door te verkondigen wat zal komen, onze
h
hoop versterkend!
22 Broeders, zullen wij niet voorwaarts gaan in zo’n groot werk?
Ga voorwaarts en niet achterwaarts! Houd moed, broeders; en
op, op naar de overwinning! Laat
uw hart zich verheugen en buitengewoon verblijd zijn. Laat de
aarde in agezang uitbarsten. Laten
de doden gezangen van eeuwige
20 i
21 a
		b
		c
		d
		e
		f
		g

Sleutels van het
priesterschap.
I.E. Peter Whitmer sr.
GS Gabriël.
GS Rafaël.
GS Engelen.
LV 107:53–56.
GS Bedeling.
Jes. 28:10.
GS

lofprijzing aanheffen voor koning
b
Immanuel, die datgene heeft
verordonneerd, vóór de wereld
bestond, wat ons in staat zou stellen hen uit hun cgevangenis te
d
verlossen; want de gevangenen
zullen vrijgelaten worden.
23 Laten de abergen van vreugde
juichen, en alle valleien het uitroepen; en alle zeeën en al het
droge land de wonderen van uw
eeuwige Koning verhalen! En u,
rivieren en stroompjes en beken,
stroom voort met blijdschap.
Laten de wouden en alle bomen
in het veld de Heer loven; en u,
vaste brotsen, ween van vreugde!
En laten de zon, de maan en de
c
morgensterren tezamen zingen,
en laten alle zonen van God van
vreugde juichen! En laten de eeuwige scheppingen zijn naam verkondigen tot in alle eeuwigheid!
En voorts zeg ik: Hoe heerlijk is de
stem die wij uit de hemel horen,
en die in onze oren heerlijkheid
en heil en eer en d onsterfelijkheid en eeeuwig leven verkondigt; koninkrijken, prinsdommen
en machten!
24 Zie, de grote a dag van de
Heer is nabij; en wie kan de dag
van zijn komst b verdragen, en
wie kan standhouden als Hij verschijnt? Want Hij is als het vuur

		h GS Hoop.
22 a Jes. 49:13.
		b Jes. 7:14;
Alma 5:50.
GS Immanuel.
		c Jes. 24:22;
LV 76:72–74.
		d GS Verlossen,
verlossing, verlost.

23 a Jes. 44:23.
		b Luk. 19:40.
		c Job 38:7.
		d GS Onsterfelijk,
onsterfelijkheid.
		e GS Eeuwig leven.
24 a GS Wederkomst van
Jezus Christus.
		b Mal. 3:1–3.
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van de smelter en als de zeep van
de bleker; en Hij zal zitten als een
d
smelter en zuiveraar van zilver;
en Hij zal de zonen van eLevi zuiveren en hen louteren als goud
en als zilver, opdat zij de Heer in
gerechtigheid een fofferande zullen brengen. Laten wij daarom als
kerk en als volk en als heiligen der
laatste dagen de Heer in gerechtigheid een offerande brengen; en
laten wij in zijn heilige tempel,
c
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wanneer die voltooid is, een boek
aanbieden met de ggeslachtslijsten
van onze doden dat alleszins aannemelijk zal zijn.
25 Broeders, ik heb u hierover
vele dingen te zeggen, maar zal
nu voor het ogenblik sluiten en
het onderwerp op een ander
tijdstip vervolgen. Ik ben, zoals
steeds, uw nederige dienaar en
nimmer afwijkende vriend,
Joseph Smith.

AFDELING 129
Onderricht gegeven door de profeet Joseph Smith op 9 februari 1843
te Nauvoo (Illinois), om de drie grote sleutels bekend te maken ter
onderscheiding van de juiste aard van dienende engelen en geesten.
1–3: er zijn zowel herrezen als geestelijke lichamen in de hemel; 4–9: sleutels gegeven waardoor boodschappers
die van achter de sluier komen, kunnen worden geïdentificeerd.
Er zijn twee soorten wezens in
de ahemel, namelijk: bengelen die
c
herrezen personen zijn, met een
lichaam van vlees en beenderen —
2 Jezus zei, bijvoorbeeld: Raak
Mij aan en zie, want een geest heeft
geen avlees en beenderen, zoals u
ziet dat Ik heb.
3 Ten tweede: de ageesten van
b
rechtvaardige mensen die tot
volmaking gekomen zijn, zij die
24 c 3 Ne. 24:2–3.
GS Aarde — Reiniging
van de aarde.
		d Zach. 13:9.
		e Deut. 10:8;
LV 13; 124:39.

niet zijn herrezen, maar dezelfde
heerlijkheid beërven.
4 Wanneer een boodschapper
komt die zegt een boodschap van
God te hebben, bied hem dan uw
hand en verzoek hem u de hand
te schudden.
5 Als het een engel is, zal hij het
doen en zult u zijn hand voelen.
6 Als het de geest is van een
rechtvaardige die tot volmaking
is gekomen, zal hij in zijn heerlijkheid komen, want dat is de
enige manier waarop hij kan
verschijnen —
7 vraag hem u de hand te schudden, en hij zal zich niet verroeren,

		f LV 84:31.
GS Offer, offerande,
offeren.
		g LV 127:9.
GS Genealogie.
129 1 a GS Hemel.

		b GS Engelen.
		c GS Opstanding.
2 a Luk. 24:39.
3 a GS Geest.
		b Hebr. 12:23;
LV 76:69.
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want het is tegen de hemelse orde
voor een rechtvaardige om te misleiden; maar nochtans zal hij zijn
boodschap overbrengen.
8 Indien het de a duivel is in
de gedaante van een engel van
het licht en u verzoekt hem u

de hand te schudden, zal hij u
zijn hand bieden, maar u zult
niets voelen; aldus kunt u hem
ontmaskeren.
9 Dit zijn de drie grote sleutels
waardoor u kunt weten of enige
bediening van God is.

AFDELING 130
Onderricht gegeven door de profeet Joseph Smith op 2 april 1843 te
Ramus (Illinois).
1–3: de Vader en de Zoon kunnen
persoonlijk aan de mens verschijnen; 4–7: engelen wonen op een
celestiaal hemellichaam; 8–9: de
celestiale aarde zal een grote Urim
en Tummim zijn; 10–11: een witte
steen wordt gegeven aan allen die
de celestiale wereld binnengaan;
12–17: het tijdstip van de wederkomst is de profeet niet bekendgemaakt; 18–19: kennis die wij in dit
leven opdoen, herrijst met ons in de
opstanding; 20–21: alle zegeningen
zijn het gevolg van gehoorzaamheid
aan de wet; 22–23: de Vader en de
Zoon hebben een lichaam van vlees
en beenderen.
Wanneer de Heiland averschijnt,
zullen wij Hem zien zoals Hij is.
Wij zullen zien dat Hij een bmens
is zoals wij.

2 En dezelfde betrekkingen die
hier onder ons bestaan, zullen
ook daar onder ons bestaan, maar
zullen dan gepaard gaan met
a
eeuwige heerlijkheid, een heerlijkheid die wij nu niet genieten.
3 Johannes 14:23: de verschijning van de aVader en de bZoon in
dat vers is een persoonlijke cverschijning; en de opvatting dat de
Vader en de Zoon in iemands hart
d
wonen, is een oud, sektarisch
denkbeeld, en is verkeerd.
4 In antwoord op de vraag: Is de
berekening van Gods atijd, engelentijd, profetentijd en mensentijd
niet overeenkomstig de planeet
waarop zij wonen?
5 Antwoord ik: Ja. Maar er zijn
geen a engelen die deze aarde
bedienen, dan alleen zij die ertoe
behoren of ertoe hebben behoord.

8 a 2 Kor. 11:14;
2 a GS Celestiale
2 Ne. 9:9.
heerlijkheid.
130 1 a 1 Joh. 3:2;
3 a GS God, Godheid —
Mro. 7:48.
God de Vader.
GS Wederkomst van 		b GS God, Godheid —
Jezus Christus.
God de Zoon.
		b Luk. 24:36–40.
		c LV 93:1.

		d LV 130:22.
GS God, Godheid.
4 a 2 Petr. 3:8;
Abr. 3:4–10; Zie ook
Abr., facs. 2, afb. 1.
5 a GS Engelen.
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6 De engelen wonen niet op een
planeet zoals deze aarde;
7 maar zij wonen in de tegenwoordigheid van God, op een
hemellichaam gelijk aeen zee van
glas en bvuur, waar alle dingen
voor hun heerlijkheid kenbaar
zijn, het verleden, het heden
en de toekomst, en voortdurend voor het aangezicht van de
Heer zijn.
8 De plaats waar God woont, is
een grote aUrim en Tummim.
9 Deze aaarde, in haar geheiligde
en onsterfelijke staat, zal gelijk
kristal worden gemaakt en zal
een Urim en Tummim zijn voor
wie erop wonen, waardoor alle
dingen die verband houden met
een minder koninkrijk, ofwel alle
koninkrijken van een lagere orde,
kenbaar zullen zijn voor wie erop
wonen; en deze aarde zal van
Christus zijn.
10 Dan zal de witte steen die in
Openbaring 2:17 wordt genoemd,
een Urim en Tummim worden
voor eenieder die er een ontvangt, waardoor dingen die verband houden met koninkrijken
van een hogere orde zullen worden bekendgemaakt;
11 en een a witte steen wordt
gegeven aan eenieder van hen die
het celestiale koninkrijk binnengaan, waarop een nieuwe bnaam
geschreven staat, die niemand
kent behalve degene die hem
7 a Openb. 4:6; 15:2.
		b Jes. 33:14.
8 a GS Urim en Tummim.
9 a LV 77:1.
GS Aarde —
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ontvangt. De nieuwe naam is het
sleutelwoord.
12 Ik profeteer, in de naam van
de Here God, dat het begin van de
a
moeilijkheden die veel bloedvergieten zullen veroorzaken voorafgaande aan de komst van de Zoon
des Mensen, in bSouth Carolina
zal zijn.
13 De aanleiding zal waarschijnlijk de slavenkwestie zijn. Dit
maakte een stem mij bekend, terwijl ik op 25 december 1832 ernstig over dit onderwerp bad.
14 Op een keer, toen ik zeer
ernstig bad om het tijdstip
van de a komst van de Zoon
des Mensen te mogen weten,
hoorde ik een stem het volgende
zeggen:
15 Joseph, mijn zoon, indien u
leeft tot u vijfentachtig jaar oud
bent, zult u het gelaat van de
Zoon des Mensen zien; welnu,
laat dit voldoende zijn, en val
Mij niet meer lastig over deze
zaak.
16 Zo bleef ik in het ongewisse,
niet in staat om te bepalen of die
komst op het begin van het millennium sloeg of op een eerdere
verschijning, of dat ik zou sterven
en zo zijn gelaat zou zien.
17 Ik geloof dat de komst van de
Zoon des Mensen niet voor die
tijd zal zijn.
18 Welk niveau van aintelligentie wij in dit leven ook bereiken,

Uiteindelijke staat van
de aarde.
11 a Openb. 2:17.
		b Jes. 62:2.
12 a LV 38:29; 45:63.

		b LV 87:1–5.
14 a GS Wederkomst van
Jezus Christus.
18 a GS Intelligentie,
intelligenties.
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in de bopstanding zal het met ons
herrijzen.
19 En als iemand in dit leven,
door zijn aijver en bgehoorzaamheid, meer ckennis en intelligentie verkrijgt dan een ander, zal hij
daar in die mate dvoordeel bij hebben in de toekomende wereld.
20 Er is een a wet b vóór de
grondlegging van deze wereld
onherroepelijk in de hemel afgekondigd, waarop alle czegeningen
zijn gegrond —
21 en wanneer wij enige zegening van God ontvangen, is het

door gehoorzaamheid aan die wet
waarop zij is gegrond.
22 De aVader heeft een blichaam
van vlees en beenderen, even
tastbaar als dat van de mens; de
Zoon eveneens; maar de c Heilige Geest heeft geen lichaam
van vlees en beenderen, maar is
een Persoon van Geest. Anders
kon de Heilige Geest niet in
ons wonen.
23 Een mens kan de a Heilige
Geest ontvangen, en die kan op
hem neerdalen en niet bij hem
verblijven.

AFDELING 131
Onderricht van de profeet Joseph Smith gegeven op 16 en 17 mei
1843 te Ramus (Illinois).
1–4: het celestiale huwelijk is onontbeerlijk voor de verhoging in de hoogste hemel; 5–6: de manier waarop
mensen tot het eeuwige leven worden
verzegeld, wordt uiteengezet; 7–8:
alle geest is materie.
In de acelestiale heerlijkheid zijn
drie hemelen of graden;
2 en om de a hoogste te verwerven, moet een mens tot deze
orde van het priesterschap toetreden (namelijk het b nieuw
18 b
19 a
		b
		c
		d
20 a
		b
		c

Opstanding.
Kennis.
IJver.
Gehoorzaam,
gehoorzaamheid,
gehoorzamen.
Alma 12:9–11.
LV 82:10.
GS Voorsterfelijk
leven.
Deut. 11:26–28;
GS
GS
GS
GS

en eeuwigdurend huwelijks
verbond);
3 en als hij dat niet doet, kan hij
die niet verwerven.
4 Hij kan de andere ingaan,
maar dat is dan het einde van zijn
koninkrijk; hij kan geen avermeerdering hebben.
5 (17 mei 1843.) Het vaste en
zekere woord van aprofetie betekent dat iemand, door openbaring en door de geest van profetie,
weet dat hij tot het beeuwige leven

			 LV 132:5.
GS Zegen, zegenen,
zegening.
22 a GS God, Godheid.
		b Hand. 17:29.
		c GS Heilige Geest.
23 a GS Gave van de
Heilige Geest.
131 1 a LV 76:70.
GS Celestiale
heerlijkheid.

2 a LV 132:5–21.
GS Verhoging.
		b GS Huwelijk,
huwen — Het nieuw
en eeuwigdurend
huwelijksverbond.
4 a LV 132:16–17.
5 a 2 Petr. 1:19.
GS Roeping en
verkiezing.
		b GS Eeuwig leven.
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is verzegeld, door de macht van
het heilig priesterschap.
6 Het is voor een mens onmogelijk om in aonwetendheid bgered
te worden.
7 Er bestaat niet zoiets als
onstoffelijke materie. Alle ageest
c
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is materie, maar ze is fijner of reiner, en kan alleen door breinere
ogen onderscheiden worden;
8 wij kunnen het niet zien, maar
als ons lichaam is gereinigd, zullen wij zien dat het allemaal materie is.

AFDELING 132
Openbaring gegeven te Nauvoo (Illinois) bij monde van de profeet
Joseph Smith, opgeschreven op 12 juli 1843, over het nieuw en eeuwigdurend verbond, met inbegrip van de eeuwigheid van het huwelijksverbond en het beginsel van het meervoudig huwelijk. Hoewel
de openbaring in 1843 werd opgetekend, bestaan er bewijzen dat de
profeet al in 1831 bekend was met een aantal van de beginselen die
in deze openbaring aan de orde komen. Zie Officiële Verklaring 1.
1–6: verhoging wordt verkregen door
het nieuw en eeuwigdurend verbond;
7–14: de bepalingen en voorwaarden
van dat verbond worden uiteengezet;
15–20: het celestiale huwelijk en de
voortzetting van het gezin stellen de
mensheid in staat om goden te worden; 21–25: de nauwe en smalle weg
voert tot eeuwige levens; 26–27: de
wet met betrekking tot lastering van
de Heilige Geest wordt gegeven; 28–
39: beloften van eeuwig nakomelingschap en verhoging worden in alle
tijden aan de profeten en heiligen
gedaan; 40–47: Joseph Smith ontvangt de macht om te binden en te
verzegelen op aarde en in de hemel;
48–50: de Heer verzegelt zijn verhoging op hem; 51–57: Emma Smith
wordt aangeraden om getrouw en
5 c LV 68:12; 88:4.
GS Verzegelen,
verzegeling.
6 a GS Heil.
		b LV 107:99–100.

oprecht te zijn; 58–66: wetten die het
meervoudig huwelijk regelen, worden
uiteengezet.
Voorwaar, aldus zegt de Heer
tot u, mijn dienstknecht Joseph:
Omdat u Mij hebt gevraagd te
mogen weten en begrijpen hoe
Ik, de Heer, mijn dienstknechten
Abraham, Izak en Jakob, alsook
Mozes, David en Salomo, mijn
dienstknechten, heb gerechtvaardigd betreffende het beginsel en
de leer dat zij vele avrouwen en
bijvrouwen hadden —
2 zie, ja, zie, Ik ben de Heer, uw
God, en zal u antwoord geven
betreffende deze aangelegenheid.
3 Daarom, abereid uw hart erop
voor de aanwijzingen die Ik u

7 a GS Geest.
		b LV 76:12; 97:16;
Moz. 1:11.
132 1 a LV 132:34, 37–39.
GS Huwelijk,

			 huwen — Meervoudig
huwelijk.
3 a LV 29:8; 58:6; 78:7.
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nu ga geven, te ontvangen en
te gehoorzamen, want allen aan
wie deze wet wordt geopenbaard,
moeten die ook gehoorzamen.
4 Want zie, Ik openbaar u een
nieuw en een eeuwigdurend averbond; en indien u zich niet aan
dat verbond houdt, bent u bverdoemd; want niemand kan dat
verbond cverwerpen en in mijn
heerlijkheid worden toegelaten.
5 Want allen die uit mijn hand
een azegen willen verkrijgen, moeten zich houden aan de bwet die
voor die zegen werd gesteld, en
aan de voorwaarden ervan, zoals
die vóór de grondlegging van de
wereld werden vastgesteld.
6 En wat het anieuw en eeuwigdurend verbond betreft: het werd
ingesteld voor de volheid van
mijn bheerlijkheid; en wie daarvan een volheid ontvangt, moet
en zal zich aan de wet houden of
hij zal worden verdoemd, zegt de
Here God.
7 En voorwaar, Ik zeg u dat dit
de avoorwaarden van deze wet
zijn: alle verbonden, contracten,
verbintenissen, verplichtingen,
b
eden, geloften, verrichtingen,
betrekkingen, verenigingen of
verwachtingen die niet worden
gesloten, aangegaan en c verzegeld door de dHeilige Geest
van de belofte, door hem die is
4 a GS Verbond.
		b GS Verdoemenis.
		c LV 131:1–4.
5 a LV 130:20–21.
		b GS Wet.
6 a LV 66:2.
GS Nieuw en
eeuwigdurend
verbond.

gezalfd, zowel voor tijd als voor
alle eeuwigheid, en dat ook zeer
heilig is, door e openbaring en
gebod door middel van mijn
gezalfde, die Ik op aarde heb
aangewezen om die macht te
bezitten (en Ik heb mijn dienstknecht Joseph Smith aangewezen om die macht in de laatste
dagen te bezitten; en er is op
aarde altijd maar één tegelijk aan
wie die macht en de fsleutels van
dat priesterschap zijn verleend),
zijn in en na de opstanding uit
de doden zonder enige uitwerking, waarde of kracht; want
alle contracten die niet met dat
doel zijn gesloten, komen tot
een eind wanneer de mensen
dood zijn.
8 Zie, mijn huis is een huis van
orde, zegt de Here God, en niet
een huis van wanorde.
9 Zal Ik een a offer aanvaarden, zegt de Heer, dat niet wordt
gebracht in mijn naam?
10 Of zal Ik uit uw handen
iets aannemen dat Ik niet heb
a
voorgeschreven?
11 En zal Ik u iets voorschrijven,
zegt de Heer, anders dan door een
wet, die Ik en mijn Vader u hebben averordonneerd voordat de
wereld was?
12 Ik ben de Heer, uw God; en Ik
geef u dit gebod — dat niemand

		b LV 76:70, 92–96.
GS Celestiale
heerlijkheid.
7 a LV 88:38–39.
		b GS Eed.
		c GS Verzegelen,
verzegeling.
		d GS Heilige Geest van
de belofte.

Openbaring.
Sleutels van het
priesterschap.
9 a Mro. 7:5–6.
GS Offer, offerande,
offeren.
10 a Lev. 22:20–25;
Moz. 5:19–23.
11 a LV 132:5.

		e
		f

GS
GS
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tot de Vader zal komen dan door
Mij of door mijn woord, dat mijn
wet is, zegt de Heer.
13 En alles wat in de wereld is,
hetzij door mensen verordonneerd of door tronen of prinsdommen of machten of zaken
van naam, wat die ook mogen
zijn, wat niet uit Mij of uit mijn
woord is, zegt de Heer, zal worden neergeworpen en zal aniet
blijven bestaan nadat de mensen
dood zijn, in noch na de opstanding, zegt de Heer, uw God.
14 Want alle dingen die blijven
bestaan, zijn uit Mij; en alle dingen die niet uit Mij zijn, zullen
worden geschud en verwoest.
15 Daarom, indien een man een
vrouw ahuwt in de wereld en hij
haar niet huwt door Mij of door
mijn woord en zich met haar verbindt zolang hij in de wereld is,
en zij met hem, dan zijn hun verbond en huwelijk niet van kracht
wanneer zij dood zijn en wanneer
zij uit de wereld zijn; daarom zijn
zij niet door enige wet gebonden
wanneer zij uit de wereld zijn.
16 Daarom, wanneer zij uit de
wereld zijn, huwen zij niet, noch
worden zij ten ahuwelijk gegeven,
maar zij worden aangewezen als
b
engelen in de hemel, welke engelen dienende wezens zijn, om hen
te dienen die een veel grotere en
een alles te boven gaande en een
eeuwige mate van heerlijkheid
waardig zijn.
a

12 a Joh. 14:6.
13 a 3 Ne. 27:10–11.
15 a GS Huwelijk, huwen.
16 a Matt. 22:23–33;
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17 Want deze engelen hielden
zich niet aan mijn wet; daarom
kunnen zij geen nakomelingen
hebben, maar blijven in hun
geredde toestand in alle eeuwigheid op zichzelf en ongehuwd, zonder verhoging; en
het zijn voortaan geen goden,
maar engelen van God tot in alle
eeuwigheid.
18 En voorts, voorwaar, Ik zeg
u: Indien een man een vrouw
huwt en een verbond met haar
sluit voor tijd en alle eeuwigheid, maar dat verbond niet door
Mij is of door mijn woord, dat
mijn wet is, en niet is verzegeld
door de Heilige Geest van de
belofte, bij monde van hem die
Ik heb gezalfd en tot die macht
heb aangewezen, dan is dat niet
geldig of van kracht wanneer
zij uit de wereld zijn, omdat
zij niet door Mij zijn samengevoegd, zegt de Heer, noch door
mijn woord; wanneer zij uit de
wereld zijn, kan het daar niet
worden aanvaard, omdat daar
de engelen en de goden zijn
gesteld, die zij niet kunnen voorbijgaan; daarom kunnen zij mijn
heerlijkheid niet beërven, want
mijn huis is een huis van orde,
zegt de Here God.
19 En voorts, voorwaar, Ik zeg u:
Indien een man een vrouw huwt
door mijn woord, dat mijn wet is,
en door het anieuw en eeuwigdurend verbond, en het wordt op

Mark. 12:18–25;
Luk. 20:27–36.
		b GS Engelen.
19 a GS Huwelijk,

huwen — Het nieuw
en eeuwigdurend
huwelijksverbond.
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hen bverzegeld door de Heilige
Geest van de cbelofte, door hem
die is gezalfd, aan wie ik deze
bevoegdheid en de dsleutels van
dat priesterschap heb verleend;
en het zal hun worden gezegd:
U zult in de eerste opstanding
voortkomen; en indien het na
de eerste opstanding is, dan in
de volgende opstanding; en etronen, koninkrijken, prinsdommen
en machten, heerschappijen en
alle hoogten en diepten beërven — dan zal het in het fBoek
des Levens van het Lam worden
geschreven dat hij geen moord
mag plegen waarbij onschuldig
bloed wordt vergoten, en indien
u zich aan mijn verbond houdt
en geen moord pleegt waarbij
onschuldig bloed wordt vergoten, zullen hun alle dingen
geschieden die mijn dienstknecht
op hen heeft bevestigd, in tijd en
in alle eeuwigheid; en zullen volledig van kracht zijn wanneer zij
uit de wereld zijn; en zij zullen de
engelen passeren, en de goden
die daar zijn gesteld, op weg naar
hun g verhoging en verheerlijking in alle dingen, zoals op hun
hoofd is verzegeld, en die heerlijkheid zal een volheid en een
19 b
		c
		d
		e
		f
		g
20 a

Verzegelen,
verzegeling.
LV 76:52–53;
88:3–4.
GS Sleutels van het
priesterschap.
Ex. 19:5–6;
Openb. 5:10; 20:6;
LV 76:56; 78:15, 18.
GS Boek des levens.
GS Verhoging.
Matt. 25:21;
GS

voortzetting zijn van nakomelingschap tot in alle eeuwigheid.
20 Dan zullen zij goden zijn,
want zij hebben geen eind;
daarom zullen zij van eeuwigheid
tot eeuwigheid zijn, want zij gaan
verder; dan zullen zij boven alles
zijn, omdat alle dingen aan hen
onderworpen zijn. Dan zullen zij
a
goden zijn, omdat zij balle macht
bezitten, en de engelen zijn aan
hen onderworpen.
21 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg
u: Tenzij u zich aan mijn a wet
houdt, kunt u die heerlijkheid
niet bereiken.
22 Want anauw is de poort en
smal de bweg die voert tot de verhoging en de voortzetting van de
c
levens, en slechts weinigen vinden die, omdat u Mij in de wereld
niet aanneemt, noch kent u Mij.
23 Maar indien u Mij in de
wereld aanneemt, dan zult u Mij
kennen en uw verhoging ontvangen, opdat awaar Ik ben, ook u
zult zijn.
24 Dit is aeeuwige levens: de
enige wijze en ware God kennen,
en Jezus Christus, die Hij bgezonden heeft. Ik ben het. Aanvaard
daarom mijn wet.
25 aWijd is de poort en breed

LV 29:12–13; 132:37.
GS Mens — De mens,
zijn potentieel om als
zijn hemelse Vader te
worden.
		b LV 50:26–29;
76:94–95;
84:35–39.
21 a GS Wet.
22 a Luk. 13:24;
2 Ne. 33:9;
Hel. 3:29–30.

		b Matt. 7:13–14, 23;
2 Ne. 9:41;
31:17–21.
		c LV 132:30–31.
23 a Joh. 14:2–3.
24 a Joh. 17:3.
GS Eeuwig leven.
		b Joh. 3:16–17;
LV 49:5.
25 a Matt. 7:13–14;
3 Ne. 14:13–15.
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de weg die tot de dood leidt;
en velen zijn er die daar binnengaan, omdat zij Mij niet c aannemen, noch zich aan mijn wet
houden.
26 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg
u: Indien een man een vrouw
huwt volgens mijn woord, en zij
verzegeld worden door de aHeilige Geest van de belofte, volgens mijn voorschrift, en hij of
zij welke zonde of overtreding
dan ook begaat tegen het nieuw
en eeuwigdurend verbond en
allerlei godslasteringen uit, maar
als zij geen bmoord plegen waarbij zij onschuldig bloed vergieten, zullen zij toch in de eerste
opstanding tevoorschijn komen
en hun verhoging ingaan; maar
in het vlees zullen zij vernietigd
worden en c overgeleverd worden aan de slagen van dSatan tot
de dag van verlossing, zegt de
Here God.
27 De alastering van de Heilige
Geest, die in de wereld bnoch uit
de wereld vergeven zal worden,
bestaat hierin dat u moord pleegt
waarbij u onschuldig bloed vergiet en instemt met mijn dood,
nadat u mijn nieuw en eeuwigdurend verbond hebt aanvaard, zegt
de Here God; en wie zich niet aan
b

25 b GS Dood, geestelijke.
		c Joh. 5:43.
26 a GS Heilige Geest van
de belofte.
		b Alma 39:5–6.
		c LV 82:21;
104:9–10.
		d GS Duivel.
27 a GS Godslastering,
lasteren, vloeken;

		b

		c
29 a
30 a
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die wet houdt, kan in geen geval
mijn heerlijkheid ingaan, maar zal
c
verdoemd worden, zegt de Heer.
28 Ik ben de Heer, uw God, en
zal u de wet van mijn heilig priesterschap geven, zoals die door Mij
en mijn Vader werd verordonneerd voordat de wereld was.
29 aAbraham ontving alle dingen, wat hij ook ontving, door
openbaring en gebod, door mijn
woord, zegt de Heer, en is zijn
verhoging ingegaan en is gezeten op zijn troon.
30 Abraham ontving abeloften
aangaande zijn nakomelingen en
de vrucht van zijn blendenen — uit
wiens lendenen u bent, namelijk
mijn dienstknecht Joseph — die
zouden voortbestaan zolang zij
in de wereld waren; en wat Abraham en zijn nakomelingen betreft,
uit de wereld zouden zij voortbestaan; zowel in de wereld als
uit de wereld zouden zij voortbestaan, zo ontelbaar als de csterren;
ofwel, indien u het zand aan de
oever van de zee zou tellen, hen
zou u niet kunnen tellen.
31 Deze belofte is ook de uwe,
want u bent uit a Abraham, en
de belofte werd aan Abraham
gedaan; en door deze wet worden de werken van mijn Vader

Onvergeeflijke
zonde.
Matt. 12:31–32;
Hebr. 6:4–6;
LV 76:31–35.
GS Zonen van het
verderf.
GS Verdoemenis.
GS Abraham.
Gen. 12:1–3; 13:16.

Abraham — Het
nageslacht van
Abraham;
Abraham,
verbond van.
		b 2 Ne. 3:6–16.
		c Gen. 15:5; 22:17.
31 a LV 86:8–11; 110:12.
GS
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voortgezet, waarin Hij Zich
verheerlijkt.
32 Ga daarom heen en doe de
a
werken van Abraham; treed toe
tot mijn wet en u zult behouden
worden.
33 Maar indien u niet tot mijn
wet toetreedt, kunt u de belofte
van mijn Vader, die Hij aan Abraham heeft gedaan, niet ontvangen.
34 God agebood Abraham, en
b
Sara gaf cHagar aan Abraham
tot vrouw. En waarom deed zij
dat? Omdat dit de wet was; en
uit Hagar zijn vele mensen voortgekomen. Daarom vervulde dit,
onder andere, de beloften.
35 Stond Abraham daarom
onder veroordeling? Voorwaar,
Ik zeg u: Neen, want Ik, de Heer,
had het ageboden.
36 Abraham werd ageboden zijn
zoon bIzak te offeren; toch stond
er geschreven: U zult niet cdoodslaan. Abraham weigerde echter
niet, en het werd hem toegerekend als dgerechtigheid.
37 Abraham ontving abijvrouwen en zij baarden hem kinderen; en het werd hem toegerekend
als gerechtigheid, omdat zij hem
waren gegeven en hij zich aan
32 a Joh. 8:39;
Alma 5:22–24.
34 a Gen. 16:1–3.
		b GS Sara.
		c Gen. 25:12–18.
GS Hagar.
35 a Jakob 2:24–30.
36 a Gen. 22:2–12.
		b GS Izak.
		c Ex. 20:13.
		d Jakob 4:5.
GS Rechtvaardig,
rechtvaardigen,

mijn wet hield; en ook Izak en
b
Jakob deden niets anders dan
wat hun werd geboden; en omdat
zij niets anders deden dan wat
hun werd geboden, zijn zij hun
c
verhoging ingegaan, volgens de
beloften, en zij zijn op een troon
gezeten en zijn geen engelen,
maar zijn goden.
38 Ook a David ontving b vele
vrouwen en bijvrouwen, en ook
Salomo en Mozes, mijn dienstknechten, evenals vele anderen
van mijn dienstknechten, vanaf
het begin van de schepping tot
op deze tijd; en in niets hebben
zij gezondigd, behalve in die
dingen die zij niet ontvingen
van Mij.
39 Davids vrouwen en bijvrouwen werden hem door Mij agegeven, door de hand van Nathan,
mijn dienstknecht, en andere
profeten die de b sleutels van
deze macht bezaten; en in geen
van die dingen heeft hij tegen
Mij gezondigd, behalve in het
geval van cUria en zijn vrouw;
en daarom is hij van zijn verhoging gevallen en heeft zijn deel
ontvangen; en hij zal hen uit de
wereld niet beërven, want Ik heb

rechtvaardigheid.
I.E. andere
echtgenotes.
Gen. 25:5–6.
		b Gen. 30:1–4;
LV 133:55.
GS Jakob, zoon van
Izak.
		c GS Mens — De mens,
zijn potentieel om als
zijn hemelse Vader
te worden;
Verhoging.
37 a

38 a GS David.
		b 1 Sam. 25:42–43;
2 Sam. 5:13;
1 Kon. 11:1–3.
39 a 2 Sam. 12:7–8.
		b GS Sleutels van het
priesterschap.
		c 2 Sam. 11:4, 27; 12:9;
1 Kon. 15:5.
GS Echtbreuk;
Moord.
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hen aan een ander gegeven, zegt
de Heer.
40 Ik ben de Heer, uw God, en Ik
heb u, mijn dienstknecht Joseph,
een opdracht gegeven, en Ik aherstel alle dingen. Vraag wat u wilt,
en het zal u gegeven worden volgens mijn woord.
41 En omdat u Mij hebt gevraagd
aangaande overspel, voorwaar,
voorwaar, Ik zeg u: Indien een
man een vrouw aanneemt in het
nieuw en eeuwigdurend verbond,
en indien zij bij een andere man
is, en Ik haar niet heb toebedeeld
door de heilige zalving, heeft zij
overspel gepleegd en zal zij vernietigd worden.
42 Indien zij niet onder het
nieuw en eeuwigdurend verbond
staat, en zij bij een andere man is,
heeft zij aoverspel gepleegd.
43 En indien haar man bij een
andere vrouw is, en hij onder
een agelofte stond, heeft hij zijn
gelofte verbroken en overspel
gepleegd.
44 En indien zij geen overspel
heeft gepleegd, maar onschuldig is en haar gelofte niet heeft
verbroken, en zij het weet en Ik
het u, mijn dienstknecht Joseph,
openbaar, dan zult u macht hebben door de macht van mijn heilig
priesterschap, om haar te nemen
en te geven aan iemand die geen
overspel heeft gepleegd, maar
d

39 d Jer. 8:10.
40 a GJS 1:33.
GS Herstelling van het
evangelie.
42 a LV 42:22–26.
43 a GS Huwelijk, huwen;
Verbond.

44 a
45 a

getrouw is geweest; want hij
zal tot heerser over veel worden
gesteld.
45 Want Ik heb u de asleutels en
de bevoegdheid van het priesterschap verleend, waardoor Ik alle
dingen bherstel en u te zijner tijd
alle dingen bekendmaak.
46 En voorwaar, voorwaar, Ik
zeg u dat wat u ook averzegelt
op aarde, verzegeld zal zijn in
de hemel; en wat u ook bindt op
aarde, in mijn naam en volgens
mijn woord, zegt de Heer, zal
voor eeuwig gebonden zijn in de
hemelen; en wie u ook hun zonden bkwijtscheldt op aarde, die
zullen hun voor eeuwig kwijtgescholden zijn in de hemel; en wie
u ook hun zonden toerekent op
aarde, die zullen hun toegerekend
zijn in de hemel.
47 En voorts, voorwaar, Ik zeg
u: Wie u ook zegent, zal Ik zegenen; en wie u ook vervloekt, zal Ik
a
vervloeken, zegt de Heer; want
Ik, de Heer, ben uw God.
48 En voorts, voorwaar, Ik zeg u,
mijn dienstknecht Joseph, dat wat
u ook geeft op aarde, en aan wie u
ook iemand geeft op aarde, door
mijn woord en volgens mijn wet,
het zal met zegeningen gepaard
gaan en niet met vervloekingen,
en met mijn macht, zegt de Heer,
en zal zonder veroordeling zijn,
op aarde en in de hemel.

Kuisheid.
Sleutels van het
priesterschap.
		b Hand. 3:21;
LV 86:10.
GS Herstelling van het
evangelie.
GS
GS
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a

46 a

Verzegelen,
verzegeling.
		b GS Vergeving van
zonden.
47 a Gen. 12:1–3;
LV 124:93.
GS
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49 Want Ik ben de Heer, uw God,
en Ik zal met u zijn zelfs tot aan
de avoleinding van de wereld, en
door alle eeuwigheid; want voorwaar, Ik bverzegel uw cverhoging
op u en bereid voor u een troon
in het koninkrijk van mijn Vader,
bij Abraham, uw dvader.
50 Zie, Ik heb uw aopofferingen gezien en zal al uw zonden
vergeven; Ik heb uw opofferingen gezien in gehoorzaamheid
aan hetgeen Ik u heb gezegd.
Ga daarom, en Ik bereid een
weg voor uw ontkoming, zoals
Ik Abrahams offer van zijn zoon
Izak heb baangenomen.
51 Voorwaar, Ik zeg u: Een
gebod geef Ik aan mijn dienstmaagd, Emma Smith, uw vrouw,
die Ik u heb gegeven, dat zij zich
weerhoudt en niet deelneemt aan
hetgeen Ik u gebood haar aan te
bieden; want Ik heb dat gedaan,
zegt de Heer, om u beiden te
beproeven, zoals Ik Abraham
heb beproefd, en opdat Ik een
offerande uit uw hand zou kunnen vergen, door een verbond en
offer.
52 En laat mijn dienstmaagd,
a
Emma Smith, allen aanvaarden
die zijn gegeven aan mijn dienstknecht Joseph, en die deugdzaam
en rein zijn voor mijn aangezicht;
en wie niet rein zijn, en hebben
gezegd dat zij rein zijn, zullen
49 a Matt. 28:20.
		b LV 68:12.
		c LV 5:22.
GS Roeping en
verkiezing.
		d Gen. 17:1–8;
2 Ne. 8:2.

50 a

vernietigd worden, zegt de Here
God.
53 Want Ik ben de Heer, uw God,
en u zult mijn stem gehoorzamen;
en Ik geef het mijn dienstknecht
Joseph dat hij tot heerser over
vele dingen zal worden gesteld,
want hij is agetrouw geweest over
enkele dingen, en van nu af zal Ik
hem sterken.
54 En Ik gebied mijn dienstmaagd, Emma Smith, te blijven
en mijn dienstknecht Joseph aan
te hangen, en niemand anders.
Maar indien zij zich niet aan dat
gebod houdt, zal zij vernietigd
worden, zegt de Heer; want Ik
ben de Heer, uw God, en Ik zal
haar vernietigen indien zij zich
niet houdt aan mijn wet.
55 Maar indien zij zich niet aan
dit gebod houdt, dan zal mijn
dienstknecht Joseph alle dingen
voor haar doen, zoals hij heeft
gezegd; en Ik zal hem zegenen
en vermenigvuldigen en hem
in deze wereld ahonderdvoudig
geven: vaders en moeders, broeders en zusters, huizen en land,
vrouwen en kinderen, en kronen
van beeuwige levens in de eeuwige werelden.
56 En verder, voorwaar, Ik zeg:
Laat mijn dienstmaagd mijn
dienstknecht Joseph zijn overtredingen avergeven; en dan zullen
haar overtredingen, waarmee zij

Offer, offerande,
offeren.
		b Gen. 22:10–14;
LV 97:8.
52 a GS Smith, Emma Hale.
53 a Matt. 25:21;
LV 52:13.
GS

55 a Mark. 10:28–31.
		b GS Eeuwig leven;
Gezin — Het eeuwige
gezin.
56 a GS Vergeven.
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tegen Mij heeft overtreden, haar
worden vergeven; en Ik, de Heer,
uw God, zal haar zegenen en haar
vermenigvuldigen en haar hart
zich doen verheugen.
57 En voorts zeg Ik: Laat mijn
dienstknecht Joseph zijn eigendom niet uit handen geven, opdat
er niet een vijand komt en hem
vernietigt: want Satan atracht te
vernietigen; want Ik ben de Heer,
uw God, en hij is mijn dienstknecht; en zie, ja, zie, Ik ben met
hem, zoals Ik was met Abraham,
uw vader, ja, tot zijn bverhoging
en heerlijkheid.
58 Welnu, wat de wet van het
a
priesterschap betreft: er zijn vele
dingen die daarmee verband
houden.
59 Voorwaar, indien een man
door mijn Vader wordt geroepen, zoals a Aäron, door mijn
eigen stem, en door de stem van
Hem die Mij gezonden heeft, en
Ik hem met de bsleutels van de
macht van dit priesterschap heb
begiftigd, dan zal hij, indien hij
iets doet in mijn naam, en volgens
mijn wet en door mijn woord,
geen zonde begaan, en Ik zal hem
rechtvaardigen.
60 Laat daarom niemand mijn
dienstknecht Joseph aanvallen,
want Ik zal hem rechtvaardigen;
want hij zal het offer brengen dat
Ik wegens zijn overtredingen uit
57 a Matt. 10:28.
		b GS Verhoging.
58 a LV 84:19–26.
GS Priesterschap.
59 a Hebr. 5:4.
GS Aäron, broer van

zijn hand verg, zegt de Heer, uw
God.
61 En voorts, wat de wet van het
priesterschap betreft — indien
een man een amaagd huwt, en er
b
nog een wenst te huwen, en de
eerste haar toestemming geeft,
en indien hij de tweede huwt, en
zij maagden zijn en jegens geen
andere man een gelofte hebben
afgelegd, dan is hij gerechtvaardigd; hij kan geen overspel plegen, want ze zijn hem gegeven;
want hij kan geen overspel plegen met wie hem toebehoort en
niemand anders.
62 En indien hem onder die wet
tien maagden worden gegeven,
kan hij geen overspel plegen,
want zij behoren hem toe, en ze
zijn hem gegeven; daarom is hij
gerechtvaardigd.
63 Als echter een of wie ook
van de tien maagden, nadat
zij gehuwd is, bij een andere
man is, dan heeft zij overspel
gepleegd, en zal vernietigd worden; want ze zijn hem gegeven
om zich te avermenigvuldigen
en de aarde te vervullen, volgens
mijn gebod, en om de belofte te
vervullen die door mijn Vader
werd gedaan vóór de grondlegging van de wereld, en voor
hun verhoging in de eeuwige
werelden, opdat zij de mensenzielen zullen baren; want daarin

Mozes.
GS Sleutels van het
priesterschap.
61 a GS Maagd.
		b OV 1.
GS Huwelijk,
		b
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huwen — Meervoudig
huwelijk.
63 a Gen. 1:26–28;
Jakob 2:30.
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wordt het bwerk van mijn Vader
voortgezet, opdat Hij zal worden
verheerlijkt.
64 En voorts, voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Indien een man die
de sleutels van deze macht bezit,
een vrouw heeft, en hij haar de
wet van mijn priesterschap aangaande deze dingen leert, dan
moet zij geloven en hem dienen,
anders zal zij vernietigd worden,
zegt de Heer, uw God; want Ik
zal haar vernietigen; want Ik zal
mijn naam grootmaken bij allen
die mijn wet aanvaarden en zich
eraan houden.
65 Daarom zal het gewettigd zijn

in mijn bestel, indien zij deze wet
niet aanvaardt, dat hij alle dingen ontvangt die Ik, de Heer, zijn
God, hem wil geven, omdat zij
niet geloofde en hem niet diende
volgens mijn woord; en zij wordt
dan de overtreedster; en hij is vrijgesteld van de wet van Sara, die
Abraham diende volgens de wet
toen Ik Abraham gebood Hagar
tot vrouw te nemen.
66 En nu, wat deze wet betreft,
voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Ik
zal u hierna nog meer openbaren;
daarom, laat dit voor het ogenblik
voldoende zijn. Zie, Ik ben de Alfa
en de Omega. Amen.

AFDELING 133
Openbaring gegeven bij monde van de profeet Joseph Smith op
3 november 1831 te Hiram (Ohio). Als inleiding op deze openbaring, vermeldt Joseph Smiths geschiedenis: ‘In deze tijd waren er
vele dingen die de ouderlingen wilden weten over de prediking van
het evangelie tot de bewoners van de aarde en over de vergadering;
en om in het ware licht te kunnen wandelen en onderricht te kunnen
ontvangen van omhoog, deed ik op 3 november 1831 navraag bij de
Heer en ontving de volgende belangrijke openbaring.’ Deze afdeling
is aanvankelijk als aanhangsel aan het boek Leer en Verbonden toegevoegd en heeft pas later als afdeling een nummer gekregen.
1–6: de heiligen geboden zich voor
te bereiden op de wederkomst; 7–16:
allen geboden Babylon te ontvluchten, naar Zion te komen en zich voor
te bereiden op de grote dag van de
Heer; 17–35: Hij zal staan op de berg
Zion, de continenten zullen één land
worden en de verloren stammen van
Israël zullen terugkeren; 36–40: het
63 b Moz. 1:39.

evangelie door middel van Joseph
Smith hersteld om in de gehele wereld
te worden gepredikt; 41–51: de Heer
zal in wraak neerkomen op de goddelozen; 52–56: het zal het jaar van
zijn verlosten zijn; 57–74: het evangelie zal worden uitgezonden om de
heiligen te redden en de goddelozen
te vernietigen.
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Luister, o volk van mijn kerk,
zegt de Heer, uw God, en hoor
het woord van de Heer aangaande u —
2 de Heer die plotseling tot zijn
tempel zal akomen; de Heer die
zal neerkomen op de wereld met
een vervloeking ten boordeel; ja,
op alle volken die God vergeten
en op alle goddelozen onder u.
3 Want Hij zal zijn heilige arm
voor de ogen van alle volken
a
ontbloten en alle einden der
aarde zullen het bheil van hun
God zien.
4 Daarom, bereid u voor, bereid
u voor, o mijn volk; heilig u; vergader u bijeen in het land Zion,
o volk van mijn kerk, u allen wie
niet geboden is te blijven.
5 Trek weg uit aBabylon. Wees
b
rein, u die de vaten des Heren
draagt.
6 Beleg uw plechtige samenkomsten en aspreek dikwijls met
elkaar. En laat eenieder de naam
van de Heer aanroepen.
7 Ja, voorwaar Ik zeg u nogmaals: De tijd is gekomen dat de
stem van de Heer tot u spreekt:
Trek weg uit Babylon; avergader
133 2 a Mal. 3:1;
		b
3a
		b
5a

		b
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u uit het midden van de volken,
uit de bvier windstreken, van het
ene einde van de hemel tot het
andere.
8 aZend de ouderlingen van mijn
kerk uit naar de volken die ver
weg zijn; naar de beilanden van
de zee; zend uit naar vreemde landen; roep tot alle volken, eerst tot
de candere volken en dan tot de
d
Joden.
9 En zie, ja, zie, dit moet hun
roep zijn en de stem van de Heer
tot alle mensen: Ga uit naar het
land Zion, opdat de grenzen van
mijn volk zullen worden uitgebreid en opdat haar aringen kunnen worden versterkt en opdat
b
Zion zich in de omstreken kan
verbreiden.
10 Ja, laat de roep uitgaan onder
alle mensen: Ontwaak en sta op en
ga uit, de aBruidegom tegemoet;
zie, ja, zie, de Bruidegom komt; ga
uit, Hem tegemoet. Bereid u voor
op de bgrote dag van de Heer.
11 aWaak dan, want u bweet de
dag noch het uur.
12 Laten daarom zij die zich
a
onder de andere volken bevinden naar bZion vluchten.

			 3 Ne. 20:41;
LV 36:8.
LV 38:42.
LV 1:36.
GS Zuiver, zuiverheid.
GS Jezus Christus —
6 a Mal. 3:16–18.
Rechter.
7 a LV 29:8.
Jes. 52:10.
GS Israël — De
Jes. 12:2; 52:10.
vergadering van
GS Heil;
Israël.
Verlossingsplan.
		b Zach. 2:6–7;
Alma 5:57;
Mark. 13:27.
LV 1:16.
8 a GS Zendingswerk.
GS Babel, Babylon;
		b Jes. 11:11;
Werelds,
1 Ne. 22:4;
wereldsgezindheid.
2 Ne. 10:8, 20.
2 Tim. 2:21;
		c GS Andere volken.

		d GS Joden.
9 a Jes. 54:2.
GS Ring.
		b GS Zion.
10 a Matt. 25:6;
LV 33:17–18;
45:54–59.
GS Bruidegom.
		b LV 1:12–14.
11 a Mark. 13:32–37;
MJS 1:46, 48.
		b LV 49:7.
12 a LV 38:31, 42.
		b GS Zion.
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13 En laten degenen die van
Juda zijn, naar bJeruzalem vluchten, naar de cbergen van het dhuis
des Heren.
14 Trek weg uit het midden van
de natiën, ja, uit Babylon, uit het
midden van de goddeloosheid,
hetgeen het geestelijke Babylon is.
15 Maar voorwaar, aldus zegt de
Heer: Laat uw vlucht niet aoverhaast zijn, maar laten alle dingen van tevoren voor u worden
bereid; en wie gaat, laat hij bniet
omzien, opdat hem niet een plotselinge vernietiging zal treffen.
16 Luister en hoor, o bewoners
van de aarde. aLuister tezamen,
u, ouderlingen van mijn kerk, en
hoor de stem van de Heer; want
Hij roept tot alle mensen en Hij
gebiedt alle mensen overal om
zich te bbekeren.
17 Want zie, de Here God heeft
de engel auitgezonden die roept
door het midden van de hemel, en
zegt: Bereid de weg van de Heer
en maak zijn paden brecht, want
het uur van zijn ckomst is nabij —
18 wanneer het aLam op de bberg
Zion zal staan, en met Hem chonderdvierenveertigduizend, met
a

13 a GS Juda.
		b GS Jeruzalem.
		c Jes. 2:1–3;
Ezech. 38:8.
		d Ps. 122.
15 a Jes. 52:10–12;
LV 58:56.
		b Gen. 19:17, 26;
Luk. 9:62.
16 a LV 1:1–6.
		b GS Bekeren (zich),
bekering.
17 a LV 13; 27:7–8; 88:92.
		b Jes. 40:3–5.
		c Mal. 3:1.

de naam van zijn Vader geschreven op hun voorhoofd.
19 Daarom, bereid u voor op de
a
komst van de bBruidegom; ga uit,
ga uit, Hem tegemoet.
20 Want zie, Hij zal astaan op
de Olijfberg en op de machtige
oceaan, ja, het grote diep en op
de eilanden van de zee en op het
land Zion.
21 En Hij zal zijn stem averheffen
vanuit bZion en Hij zal spreken uit
Jeruzalem en zijn stem zal worden
gehoord onder alle mensen;
22 en het zal een stem zijn als de
a
stem van vele wateren en als de
stem van zware bdonder die de
bergen zal cslechten, en de valleien
zullen niet meer te vinden zijn.
23 Hij zal het grote diep gebieden, en het zal naar de noordelijke
landen worden teruggedreven,
en de aeilanden zullen één land
worden;
24 en het land van aJeruzalem
en het land Zion zullen tot hun
eigen plaats worden teruggebracht en de aarde zal zijn zoals
ze was in de dagen voordat ze
werd bverdeeld.
25 En de Heer, ja, de Heiland, zal

18 a Openb. 14:1.
GS Lam van God.
		b LV 84:2.
		c Openb. 7:1–4.
19 a Matt. 25:1–13;
LV 33:17–18; 88:92.
GS Wederkomst van
Jezus Christus.
		b GS Bruidegom.
20 a Zach. 14:4;
LV 45:48–53.
21 a Joël 3:16;
Amos 1:2.
		b Jes. 2:2–4.
22 a Ezech. 43:2;

		b
		c

23 a
24 a
		b

Openb. 1:15;
LV 110:3.
Ps. 77:18;
Openb. 14:2.
Richt. 5:5;
Jes. 40:4; 64:1;
Openb. 16:20;
LV 49:23; 109:74.
Openb. 6:14.
GS Jeruzalem.
Gen. 10:25.
GS Aarde — Verdeling
van de aarde.
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te midden van zijn volk staan en
zal aregeren over alle vlees.
26 En zij die zich in de anoordelijke landen bevinden, zullen
voor het aangezicht van de Heer
in gedachtenis worden gebracht;
en hun profeten zullen zijn stem
horen en zullen zich niet langer
weerhouden; en zij zullen de rotsen slaan en het ijs zal vervloeien
in hun tegenwoordigheid.
27 En er zal een agrote weg worden opgeworpen te midden van
het grote diep.
28 Hun vijanden zullen hun ten
prooi worden,
29 en in de aonvruchtbare woestijnen zullen er poelen levend
water ontstaan; en de dorre grond
zal niet langer een dorstig land
zijn.
30 En zij zullen hun rijke schatten meebrengen voor de kinderen
van aEfraïm, mijn dienstknechten.
31 En de eeuwige aheuvelen zullen tot in hun uitlopers beven in
hun tegenwoordigheid.
32 En daar zullen zij neervallen en met heerlijkheid worden
gekroond, ja, in Zion, door de
handen van de dienstknechten
van de Heer, ja, de kinderen van
Efraïm.
25 a
26 a

27 a
29 a
30 a

Jezus Christus —
Christus’ heerschappij
in het millennium.
Jer. 16:14–15;
LV 110:11.
GS Israël — De tien
verloren stammen
van Israël.
Jes. 11:15–16;
2 Ne. 21:16.
Jes. 35:6–7.
Zach. 10:7–12.
GS

31 a
33 a
34 a
		b
35 a

33 En zij zullen vervuld zijn met
gezangen van eeuwigdurende
vreugde.
34 Zie, dat is de zegen van de
eeuwige God op de a stammen
van Israël, en de rijkere zegen
op het hoofd van bEfraïm en zijn
metgezellen.
35 En ook zij van de stam aJuda
zullen, na hun pijn, voor het aangezicht van de Heer geheiligd
worden in bheiligheid, om dag en
nacht in zijn tegenwoordigheid
te wonen, tot in alle eeuwigheid.
36 En nu, voorwaar, zegt de
Heer: Opdat deze dingen onder u
bekend zouden worden, o bewoners van de aarde, heb Ik mijn
a
engel uitgezonden, vliegende
door het midden van de hemel,
met het eeuwigdurend bevangelie,
die aan enkelen is verschenen en
het de mens heeft toevertrouwd,
die verschijnen zal aan velen die
op aarde wonen.
37 En dit aevangelie zal tot balle
natie, geslacht, taal en volk worden cgepredikt.
38 En de dienstknechten van
God zullen uitgaan en met luide
stem zeggen: Vrees God en geef
Hem eer, want het uur van zijn
oordeel is gekomen;
a

Efraïm — De stam
Efraïm.
Gen. 49:26.
Jes. 35:10; 51:11;
LV 66:11.
GS Israël — De twaalf
stammen van
Israël.
Gen. 48:14–20;
1 Kron. 5:1–2;
Ether 13:7–10.
GS Juda — De stam
GS
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Juda.
		b GS Heiligheid.
36 a Openb. 14:6–7;
LV 20:5–12.
		b GS Herstelling van
het evangelie.
37 a GS Evangelie.
		b GS Prediken;
Zendingswerk.
		c LV 42:58.
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39 en aaanbid Hem die de hemel
heeft gemaakt, en de aarde en de
zee en de waterbronnen —
40 dag en nacht de naam van de
Heer aanroepende als volgt: O dat
U de hemelen zou willen ascheuren, dat U zou willen neerdalen,
dat de bergen zouden vervloeien
door uw tegenwoordigheid.
41 En het zal op hun hoofd worden verhoord; want de tegenwoordigheid van de Heer zal zijn
als het brandende vuur dat doet
smelten, en als het vuur dat de
wateren doet aoverkoken.
42 O Heer, U zult afdalen om
uw naam bekend te maken aan
uw tegenstanders, en alle volken
zullen sidderen bij uw tegenwoordigheid —
43 wanneer U verschrikkelijke
dingen doet, dingen die zij niet
verwachten;
44 ja, wanneer U afdaalt en
de bergen vervloeien door uw
tegenwoordigheid, zult U hem
a
ontmoeten die zich verheugt en
gerechtigheid werkt, die op uw
wegen U gedenkt.
45 Want vanaf het begin van de
wereld hebben de mensen niet
gehoord, noch met het oor vernomen, noch heeft enig oog gezien,
o God, buiten U, welke grote dingen U hebt abereid voor hem die
U bverwacht.
39 a
40 a
41 a
44 a
45 a
		b

Aanbidden,
aanbidding.
Jes. 64:1–2.
Job 41:31.
1 Thess. 4:15–18.
Jes. 64:4;
1 Kor. 2:9.
Klaagl. 3:25;
GS

46 En er zal worden gezegd:
Wie is dat die b neerdaalt van
God in de hemel met geverfde
kleren; ja, vanuit de streken die
onbekend zijn, gekleed in zijn
heerlijke gewaad, zich voortbewegend in de grootheid van zijn
kracht?
47 En Hij zal zeggen: Ik ben het
die in gerechtigheid heeft gesproken, machtig om te redden.
48 En de Heer zal een a rood
gewaad dragen en zijn kleding
zal zijn als van hem die de wijnpers treedt.
49 En zo groot zal de heerlijkheid van zijn tegenwoordigheid
zijn dat de azon haar aangezicht
uit schaamte zal verbergen en de
maan haar licht zal weerhouden
en de sterren van hun plaats zullen worden geslingerd.
50 En zijn stem zal worden
gehoord: Ik heb de wijnpers
alleen agetreden en heb op alle
mensen het oordeel gebracht; en
niemand was bij Mij;
51 en Ik heb hen in mijn grimmigheid vertreden en Ik heb
hen in mijn toorn vertrapt en
hun bloed heb Ik op mijn kleren a gesprenkeld en al mijn
kleding bevlekt; want dit was
de dag van wraak die Ik in de
zin had.
52 En nu is het jaar van mijn

a

2 Ne. 6:7, 13.
46 a Jes. 63:1–2.
		b GS Wederkomst van
Jezus Christus.
48 a Gen. 49:11–12;
Luk. 22:44;
Openb. 19:11–15;
BJS Openb. 19:15

(Aanhangsel);
Mos. 3:7;
LV 19:18.
49 a Jes. 13:10; 24:23;
LV 45:42; 88:87.
50 a Jes. 63:2–3;
LV 76:107; 88:106.
51 a Lev. 8:30.
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verlosten gekomen; en zij zullen de goedertierenheid van hun
Heer vermelden, en alles wat Hij
hun heeft geschonken overeenkomstig zijn goedheid en overeenkomstig zijn goedertierenheid,
tot in alle eeuwigheid.
53 In al hun abenauwdheid was
ook Hij benauwd. En de engel uit
zijn tegenwoordigheid heeft hen
gered; en in zijn bliefde en in zijn
mededogen heeft Hij hen cverlost
en hen geschraagd en hen gedragen alle dagen vanouds;
54 ja, en ook aHenoch, en zij die
met hem waren; de profeten die
vóór hem waren geweest; en ook
b
Noach, en zij die vóór hem waren
geweest; en ook cMozes, en zij die
vóór hem waren geweest;
55 en van Mozes tot Elia, en van
Elia tot Johannes, die bij Christus waren in zijn aopstanding, en
de heilige apostelen, met Abraham, Izak en Jakob, zullen in
de tegenwoordigheid van het
Lam zijn.
56 En de agraven van de bheiligen zullen cgeopend worden; en
zij zullen tevoorschijn komen en
aan de drechterhand van het Lam
staan wanneer Hij zal staan op
de eberg Zion, en op de heilige
stad, het fnieuwe Jeruzalem; en
53 a Jes. 63:4–9.
		b GS Naastenliefde.
		c GS Verlossen,
verlossing, verlost.
54 a GS Henoch.
		b GS Noach, aartsvader
uit de Bijbel.
		c GS Mozes.
55 a GS Opstanding.
56 a LV 29:13.
		b GS Heilige.
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zij zullen het lied van het Lam
zingen, dag en nacht, tot in alle
eeuwigheid.
57 En om die reden, dat de mensen deelgenoot konden worden
gemaakt van de aheerlijkheden
die zouden worden geopenbaard, heeft de Heer de volheid
van zijn bevangelie, zijn eeuwigdurend verbond, uitgezonden,
redenerend in duidelijkheid en
eenvoud —
58 om de zwakken voor te bereiden op de dingen die op aarde zullen komen, en op de opdracht van
de Heer ten dage dat de azwakken de wijzen zullen beschamen,
en de bgeringe tot een machtige
natie wordt en ctwee hun tienduizenden op de vlucht zullen
drijven.
59 En door de zwakke dingen
van de aarde zal de Heer de volken adorsen door de macht van
zijn Geest.
60 En om die reden zijn deze
geboden gegeven; ten dage dat
ze werden gegeven, werd geboden ze de wereld te onthouden,
maar nu moeten ze auitgaan naar
b
alle vlees —
61 en wel volgens de zin en de
wil van de Heer, die heerst over
alle vlees.

		c LV 45:45–46; 88:96–97.
		d Matt. 25:33–34.
		e Jes. 24:23;
Openb. 14:1;
LV 76:66; 84:2, 98–102.
		f GS Nieuw-Jeruzalem.
		g Openb. 15:3;
LV 84:98–102.
		h GS Lam van God.
57 a GS Graden van
heerlijkheid.

g

h

		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 Micha 4:11–13.
60 a LV 104:58–59.
		b LV 1:2.
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62 En aan wie zich abekeert en
zich bheiligt voor het aangezicht
van de Heer, zal het c eeuwige
leven gegeven worden.
63 En aan hen die niet naar de
stem van de Heer aluisteren, zal
worden vervuld wat geschreven
is door de profeet Mozes, dat zij
uit het midden van het volk bafgesneden zullen worden.
64 En ook wat geschreven is door
de profeet aMaleachi: Want zie, de
b
dag komt, die zal cbranden als een
oven, en alle hoogmoedigen, ja,
en allen die goddeloos handelen,
zullen stoppels zijn; en de dag die
komt, zal hen verbranden, zegt de
Heer der heerscharen, zodat die
hun wortel noch tak zal laten.
65 Welnu, dit zal het antwoord
van de Heer tot hen zijn:
66 Ten dage dat Ik tot de mijnen
kwam, heeft niemand onder u Mij
a
aanvaard en u werd uitgedreven.
67 Toen Ik wederom riep, was
er niemand van u om te antwoorden; toch was mijn aarm geenszins
verkort dat Ik niet kon verlossen,
noch mijn bmacht om te bevrijden.

68 Zie, met mijn berisping leg Ik
de zee adroog. Ik maak de rivieren
tot een woestijn; hun vis stinkt, en
sterft van de dorst.
69 Ik kleed de hemelen in het
zwart en maak van een rouwgewaad hun bedekking.
70 En adit zult u uit mijn hand
ontvangen — in smart zult u
neerliggen.
71 Zie, ja, zie, er is niemand om
u te bevrijden, want u hebt mijn
stem niet gehoorzaamd toen Ik
vanuit de hemelen tot u riep; u
hebt mijn dienstknechten niet
geloofd, en toen zij tot u werden agestuurd, hebt u hen niet
aanvaard.
72 Daarom hebben zij het getuigenis averzegeld en de wet toegebonden, en u werd overgeleverd
aan de duisternis.
73 Dezen zullen heengaan naar
de buitenste duisternis, waar
a
geween en geweeklaag is, en
tandengeknars.
74 Zie, de Heer, uw God, heeft
het gesproken. Amen.

AFDELING 134
Een beginselverklaring inzake overheden en wetten in het algemeen, eenstemmig aangenomen in een algemene vergadering van
62 a
		b
		c
63 a
		b

64 a

Bekeren (zich),
bekering.
LV 88:74.
GS Heiliging.
GS Eeuwig leven.
GS Luisteren.
Hand. 3:22–23;
1 Ne. 22:20–21;
3 Ne. 20:23; 21:11;
LV 1:14; GJS 1:40.
Mal. 4:1.
GS

GS Maleachi.
		b GJS 1:36–37.
		c Jes. 66:15–16;
1 Ne. 22:15;
3 Ne. 25:1;
LV 29:9; 64:24.
GS Aarde — Reiniging
van de 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;
Joz. 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;
Luk. 13:28; LV 19:5.
GS Duisternis,
geestelijke;
Hel.
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de kerk gehouden op 17 augustus 1835 te Kirtland (Ohio). Vele
heiligen waren bijeengekomen om de voorgestelde inhoud van de
eerste uitgave van de Leer en Verbonden te overwegen. In die tijd
kreeg deze verklaring de volgende inleiding: ‘Om te voorkomen dat
onze overtuiging met betrekking tot aardse regeringen en wetten
in het algemeen, verkeerd wordt uitgelegd of begrepen, achten wij
het gepast ons standpunt dienaangaande aan het eind van dit boek
weer te geven.’
1–4: overheden moeten gewetens-
en godsdienstvrijheid beschermen;
5–8: alle mensen behoren hun regering te steunen en zijn de wet respect
en gehoorzaamheid verschuldigd;
9–10: kerkgenootschappen behoren
geen civielrechtelijke macht uit te
oefenen; 11–12: mensen hebben het
recht zichzelf en hun eigendommen
te verdedigen.
Wij geloven dat aoverheden door
God zijn ingesteld tot nut van de
mens; en dat Hij de mensen bverantwoordelijk stelt voor hun handelingen dienaangaande, zowel
met betrekking tot de uitvaardiging van wetten als de toepassing
ervan, voor het welzijn en de veiligheid van de samenleving.
2 Wij geloven dat geen overheid in vrede kan bestaan, tenzij
er wetten worden ontworpen en
onschendbaar gehouden die ieder
mens agewetensvrijheid, het recht
op en het beheer van eigendom,
en bbescherming van zijn leven
c
verzekeren.
3 Wij geloven dat alle overheden
134 1 a LV 98:4–7;

Art. 1:12.
		b GS Verantwoordelijk, verantwoordelijkheid,

noodzakelijkerwijs aambtenaren
en magistraten moeten hebben
om hun wetten te handhaven;
en dat er moet worden gezocht
naar hen die bereid zijn de wet
onpartijdig en rechtvaardig toe te
passen, en dat zij moeten worden
gesteund door de stem van het
volk in geval van een republiek,
of door de wil van de vorst.
4 Wij geloven dat godsdienst
door God is ingesteld; en dat de
mensen Hem, en Hem alleen, verantwoording verschuldigd zijn
voor de beoefening ervan, tenzij hun godsdienstige opvattingen hen ertoe aanzetten inbreuk
te maken op andermans rechten
en vrijheid; maar wij geloven
niet dat de menselijke wetgeving
het recht heeft zich te mengen
in het voorschrijven van agodsdienstregels om het geweten van
de mens aan banden te leggen,
noch om vormen van openbare
of persoonlijke godsdienstoefening op te leggen; wij geloven
dat de overheid de misdaad moet
bedwingen, maar nooit aan het

			 verantwoorden,
verantwoording.
2 a GS Keuzevrijheid.
		b GS Geweten.
		c LV 42:18–19.

3 a LV 98:8–10.
4 a Alma 21:21–22;
Art. 1:11.
GS Aanbidden,
aanbidding.
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geweten beperkingen mag opleggen; schuld moet straffen, maar
nooit de vrijheid van de ziel mag
onderdrukken.
5 Wij geloven dat alle mensen
verplicht zijn de overheid waaronder zij ressorteren te steunen
en te handhaven zolang zij door
de wetten van die overheid in
hun inherente en onvervreemdbare rechten worden beschermd;
en dat oproer en aopstand ongepast zijn voor iedere burger die
aldus wordt beschermd, en dienovereenkomstig moeten worden
gestraft; en dat iedere overheid
het recht heeft die wetten uit te
vaardigen die volgens haar eigen
oordeel het algemeen belang het
beste zullen verzekeren, maar
tegelijkertijd de gewetensvrijheid
heilig houden.
6 Wij geloven dat eenieder, in
de hoedanigheid van zijn positie,
regeerders en magistraten, moet
worden geëerd, daar zij zijn aangesteld ter bescherming van de
onschuldigen en ter bestraffing
van de schuldigen, en dat allen
de awet respect en gehoorzaamheid verschuldigd zijn, want
zonder de wet zouden vrede en
harmonie worden verdrongen
door anarchie en terreur; de wetten van de mens worden immers
ingesteld met het uitdrukkelijke
doel onze belangen als personen
en als volken, als mensen onderling, te regelen; en de goddelijke wetten, die door de hemel
5 a Art. 1:12.
GS Opstand.

gegeven worden, stellen regels
voor geestelijke aangelegenheden
aangaande geloof en aanbidding,
en over beide moet de mens zich
verantwoorden voor zijn Maker.
7 Wij geloven dat regeerders,
staten en overheden het recht en
de plicht hebben om wetten uit
te vaardigen ter bescherming
van alle burgers bij de vrije beoefening van hun geloofsovertuiging; wij geloven echter niet dat
zij gerechtigd zijn hun burgers
dat recht te ontnemen, of hen te
belemmeren in hun opvattingen,
zolang de wet achting en eerbied wordt betoond en dergelijke
geloofsovertuigingen geen rechtvaardiging inhouden voor oproer
of samenzwering.
8 Wij geloven dat het begaan
van een misdaad moet worden a gestraft overeenkomstig
de aard van de overtreding; dat
moord, hoogverraad, roof, diefstal en verstoring van de openbare orde, in welke vorm dan ook,
moeten worden gestraft, overeenkomstig de ernst ervan en hun
kwade invloed onder de mensen,
volgens de wet van die overheid
waaronder de overtreding wordt
begaan; en voor de openbare orde
en rust dienen alle mensen naar
voren te treden en zich in te zetten
om overtreders van goede wetten
hun straf te laten ondergaan.
9 Wij geloven niet dat het juist is
om godsdienstige invloed te vermengen met burgerlijk bestuur,

6 a LV 58:21; 88:34.
8 a Alma 30:7–11;

LV 42:84–87.
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waardoor het ene kerkgenootschap in zijn geestelijke rechten
wordt bevorderd en het andere
erin belemmerd, en de persoonlijke rechten van zijn leden, als
burger, hun worden onthouden.
10 Wij geloven dat alle kerkgenootschappen het recht hebben
hun leden ter verantwoording te
roepen voor wanordelijk gedrag,
volgens de regels en voorschriften
van die genootschappen, mits dergelijke maatregelen hun lidmaatschap en hun status betreffen; wij
geloven echter niet dat enig kerkgenootschap de bevoegdheid bezit
mensen te berechten inzake hun
recht op eigendom of leven, hun
de goederen van deze wereld te
ontnemen, of leven of ledematen
in gevaar te brengen, of hun enige
lijfstraf op te leggen. Zij kunnen
hen alleen van hun genootschap
a
excommuniceren en hen buiten
hun kerkgemeenschap stellen.
11 Wij geloven dat de mensen een
beroep op de burgerlijke wet moeten doen voor de genoegdoening
voor alle onrechten en grieven,
in geval van persoonlijk letsel of
schending van het eigendomsrecht
of de goede naam, waar zulke
wetten bestaan die een dergelijke
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bescherming bieden; maar wij
geloven dat alle mensen, in noodsituaties, wanneer men niet meteen een beroep op de wet kan doen
en er geen onmiddellijke hulp
voorhanden is, gerechtigd zijn om
zichzelf, hun vrienden, hun eigendom en de overheid te verdedigen tegen onwettige aanvallen en
inbreuken van anderen.
12 Wij geloven dat het gerechtvaardigd is om het evangelie tot
alle volken van de aarde te aprediken en de rechtvaardigen te
waarschuwen om zichzelf van
het verderf van de wereld te redden; wij geloven echter niet dat
het juist is ons in te laten met
lijfeigenen, hun het evangelie te
prediken of hen te dopen tegen
de wil en wens van hun meester,
noch om ons met hen te bemoeien
of hen in het minst te beïnvloeden, waardoor zij ontevreden
zouden worden met hun positie
in dit leven en mensenlevens in
gevaar zouden worden gebracht;
wij geloven dat een dergelijke
inmenging onwettig en onjuist is,
en gevaarlijk voor de vrede van
iedere overheid die toestaat dat
mensen in lijfeigenschap worden
gehouden.

AFDELING 135
Bekendmaking van het martelaarschap van de profeet Joseph Smith
en zijn broer, de patriarch Hyrum Smith, op 27 juni 1844 te Car
thage (Illinois). Dit document is achteraan in de uitgave van 1844
van de Leer en Verbonden toegevoegd. Die uitgave was zo goed als
persklaar toen Joseph en Hyrum Smith werden vermoord.
10 a

GS

Excommunicatie.

12 a

GS

Prediken; Zendingswerk.
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1–2: Joseph en Hyrum sterven als
martelaar in de gevangenis van
Carthage; 3: de eminente positie
van de profeet uitgeroepen; 4–7:
hun onschuldig bloed getuigt van
de waarheid en de goddelijkheid van
het werk.
Ter verzegeling van het getuigenis van dit boek en van het
Boek van Mormon maken wij
het amartelaarschap bekend van
de profeet bJoseph Smith en de
patriarch Hyrum Smith. Zij zijn
op 27 juni 1844, om ongeveer 5
uur ’s middags, in de gevangenis van cCarthage doodgeschoten
door een gewapende bende —
met zwartgemaakte gezichten — van ongeveer 150 tot 200
personen. dHyrum werd het eerst
getroffen en riep, terwijl hij gelaten neerviel: Het is met mij gedaan!
Joseph sprong uit het raam, werd
daarbij dodelijk getroffen en riep:
O Heer, mijn God! Op beiden
werd, op brute wijze, geschoten toen zij al dood waren; beiden werden door vier kogels
getroffen.
2 a John Taylor en Willard
Richards, twee van de Twaalf,
waren op dat moment de enige
andere personen in het vertrek; de
eerstgenoemde werd op beestachtige wijze door vier kogels verwond, maar is sindsdien hersteld;
de laatstgenoemde ontkwam door
135 1 a LV 5:22; 6:30.

Martelaar,
martelaarschap.
		b GS Smith jr., Joseph.
		c GS Gevangenis van
Carthage.
GS

de voorzienigheid van God zonder zelfs maar een gat in zijn jas.
3 Joseph Smith, de a profeet
en bziener van de Heer, heeft,
Jezus alleen uitgezonderd, meer
gedaan voor het heil van de
mensen in deze wereld dan enig
ander mens die hier ooit heeft
geleefd. In de korte tijdspanne
van twintig jaar heeft hij het Boek
van Mormon het licht doen zien,
dat hij door de gave en macht
van God had vertaald, en is het
middel geweest om het in twee
werelddelen uit te geven; hij
heeft de cvolheid van het eeuwigdurend evangelie, daarin vervat,
naar de vier hoeken van de aarde
doen uitgaan; heeft de openbaringen en geboden die dit boek
Leer en Verbonden vormen, doen
verschijnen, en vele andere wijze
geschriften en aanwijzingen voor
het welzijn van de mensenkinderen; hij heeft vele duizenden
heiligen der laatste dagen vergaderd, een grote dstad gesticht
en een vermaardheid en naam
nagelaten die niet kunnen worden uitgewist. In de ogen van
God en van zijn volk leefde hij
als een groot man en stierf hij
als een groot man; en zoals de
meeste gezalfden van de Heer in
tijden vanouds, heeft hij zijn zending en zijn werken bezegeld met
zijn eigen ebloed; en evenzo zijn
broer Hyrum. In het leven waren

		d GS Smith, Hyrum.
2 a GS Taylor, John.
3 a GS Profeet.
		b GS Ziener.
		c LV 35:17; 42:12.
GS Herstelling van

het evangelie.
		d GS Nauvoo (Illinois).
		e Hebr. 9:16–17;
LV 136:39.

Leer en Verbonden 135:4–7

zij niet verdeeld, en in de dood
werden zij niet gescheiden!
4 Toen Joseph, twee of drie dagen
voordat hij werd vermoord, naar
Carthage ging om zich over te
geven aan de zogenaamde eisen
van de wet, zei hij: ‘Ik ga als een
a
lam ter slachting; maar ik ben
zo kalm als een zomermorgen; ik
heb een geweten dat vrij is van
overtreding jegens God en jegens
alle mensen. Ik zal onschuldig
sterven en er zal nog van mij
worden gezegd: hij werd in
koelen bloede vermoord.’ Diezelfde ochtend, nadat Hyrum
zich had gereedgemaakt om te
gaan — zullen wij zeggen ‘ter
slachting’? ja, want zo was het —
las hij de volgende passage, tegen
het eind van het twaalfde hoofdstuk van Ether, in het Boek van
Mormon, en vouwde de bladzijde
daar om:
5 En het geschiedde dat ik de
Heer bad dat Hij de andere volken genade zou schenken, opdat zij
naastenliefde zouden bezitten. En
het geschiedde dat de Heer tot mij
zei: Indien zij geen naastenliefde
bezitten, maakt het voor u niet
uit, want u bent getrouw geweest;
daarom zullen uw kleren agereinigd
worden. En omdat u uw zwakheid
hebt gezien, zult u sterk worden
gemaakt, ja, zodat u zult neerzitten in de plaats die Ik heb bereid in
de woningen van mijn Vader. En
nu zeg ik [. . .] de andere volken
vaarwel, ja, en ook mijn broeders,
4 a Jes. 53:7.
5 a LV 88:74–75.
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die ik liefheb, totdat wij elkaar ontmoeten voor de brechterstoel van
Christus, waar alle mensen zullen
weten dat mijn kleren niet met uw
bloed zijn bevlekt. De ctestateurs
zijn nu dood, en hun testament
is van kracht.
6 Hyrum Smith was in februari
1844 vierenveertig jaar geworden, en Joseph Smith in december 1843 achtendertig jaar; en
voortaan zal hun naam gerekend worden onder de geloofsmartelaren; en de lezer in ieder
land zal eraan herinnerd worden
dat het Boek van Mormon, en dit
boek van de Leer en Verbonden
van de kerk, het beste bloed van
de negentiende eeuw hebben
gekost om ze te doen verschijnen voor het heil van een verworden wereld; en dat als het
vuur een agroene boom kan verzengen voor de heerlijkheid van
God, hoe gemakkelijk zal het dan
de droge bomen verteren om de
wijngaard van verderf te zuiveren. Zij hebben geleefd voor de
heerlijkheid, zij zijn gestorven
voor de heerlijkheid; en heerlijkheid is hun eeuwig loon. Door
de eeuwen heen zal hun naam
aan het nageslacht worden doorgegeven als kleinood voor de
geheiligden.
7 Zij waren niet schuldig aan
enig misdrijf, zoals reeds dikwijls
van hen was bewezen, en zaten
alleen in de gevangenis door de
samenzwering van verraders

		b Ether 12:36–38.
		c Hebr. 9:16–17.

6 a Luk. 23:31.
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en goddeloze mensen; en hun
onschuldig bloed op de vloer in de
gevangenis van Carthage is een
grootzegel gehecht aan het ‘mormonisme’, dat door geen enkel
gerechtshof op aarde kan worden verworpen; en hun onschuldig bloed op het blazoen van de
staat Illinois, met het verbroken
erewoord van de staat, zoals verzekerd door de gouverneur, is een
bewijs van de waarheid van het
eeuwigdurend evangelie dat de
gehele wereld niet in twijfel kan

trekken; en hun onschuldig bloed
op de banier van de vrijheid, en
op de Magna Charta van de Verenigde Staten, is een gezant voor
de godsdienst van Jezus Christus, die het hart van oprechte
mensen onder alle volken zal
raken; en hun onschuldig bloed,
met het onschuldig bloed van
alle martelaren onder het aaltaar
dat Johannes zag, zal tot de Heer
der heerscharen roepen, tot Hij
dat bloed op de aarde zal wreken. Amen.

AFDELING 136
Het woord en de wil van de Heer, gegeven bij monde van president
Brigham Young in Winter Quarters, het kamp van Israël, op de westelijke oever van de Missouri, in het gebied van de Omaha-indianen,
bij Council Bluffs (Iowa).
1–16: Hoe het kamp van Israël moet
worden georganiseerd voor de trek
naar het Westen; 17–27: de heiligen
wordt geboden naar tal van evangeliemaatstaven te leven; 28–33: de heiligen moeten zingen, dansen, bidden
en wijsheid leren; 34–42: profeten
worden gedood, opdat zij geëerd en
de onrechtvaardigen veroordeeld zullen worden.
Het Woord en de wil van de Heer
aangaande het kamp van Israël bij
hun reis naar het westen:
2 Laat het gehele volk van aDe
7 a Openb. 6:9.
GS Kerk van Jezus
Christus van de

136 2 a

Kerk van Jezus Christus van de
Heiligen der Laatste Dagen, en zij
die met hen meereizen, in groepen worden georganiseerd, met
een verbond en belofte om alle
geboden en inzettingen van de
Heer, onze God, te onderhouden.
3 Laten de groepen worden
georganiseerd met aanvoerders
van ahonderd, aanvoerders van
vijftig en aanvoerders van tien,
met een president en zijn twee
raadgevers aan het hoofd, onder
leiding van de twaalf bapostelen.
4 En dit zal ons averbond zijn:

			 Heiligen der Laatste
Dagen, De.
3 a Ex. 18:21–26.

		b
4a

GS
GS

Apostel.
Verbond.
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dat wij zullen wandelen naar
alle cverordeningen van de Heer.
5 Laat iedere groep zich voorzien van zoveel mogelijk trekdieren, wagens, proviand, kleding en
andere benodigdheden voor de
reis.
6 Wanneer de groepen georganiseerd zijn, laten zij dan uit alle
macht te werk gaan om voorbereidingen te treffen voor hen die
moeten achterblijven.
7 Laat iedere groep, met hun
aanvoerders en presidenten,
bepalen hoevelen het volgend
voorjaar kunnen vertrekken; vervolgens moeten zij een voldoende
aantal lichamelijk geschikte en
deskundige mannen uitkiezen
om met trekdieren, zaden en
landbouwgereedschap als pioniers vooruit te gaan ter voorbereiding op de inzaai van de
voorjaarsgewassen.
8 Laat iedere groep, naar de
omvang van hun bezittingen,
evenredig belast worden bij
het meenemen van de aarmen,
de b weduwen, de c vaderlozen
en de gezinnen van hen die in
het leger zijn gegaan, opdat de
kreten van de weduwe en de
vaderloze niet zullen opstijgen
tot de oren van de Heer, tegen
dit volk.
9 Laat iedere groep huizen
gereedmaken en akkers om graan
te verbouwen, voor hen die dit
seizoen zullen achterblijven; en
b

4b

Wandelen,
wandelen met God.
		c GS Verordeningen.
8 a GS Arm, armen.
GS
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dit is de wil van de Heer aangaande zijn volk.
10 Laat eenieder al zijn invloed
en bezit aanwenden om dit volk
over te brengen naar de plaats
waar de Heer een aring van Zion
zal vestigen.
11 En indien u dat doet met een
rein hart, in alle getrouwheid, zult
u worden agezegend; u zult worden gezegend in uw kleinvee en in
uw runderen en in uw akkers en
in uw huizen en in uw gezinnen.
12 Laten mijn dienstknechten
Ezra T. Benson en Erastus Snow
een groep organiseren.
13 En laten mijn dienstknechten
Orson Pratt en Wilford Woodruff
een groep organiseren.
14 Laten ook mijn dienstknechten Amasa Lyman en George A.
Smith een groep organiseren.
15 En wijs presidenten aan, en
aanvoerders van honderd en van
vijftig en van tien.
16 En laten mijn dienstknechten
die zijn aangewezen, heengaan en
de heiligen dit, mijn wil, leren,
opdat zij gereed zullen zijn om
naar een land van vrede te gaan.
17 Ga heen en doe wat Ik u heb
gezegd, en vrees uw vijanden niet;
want zij zullen geen macht hebben
om mijn werk tegen te houden.
18 Zion zal averlost worden in
de door Mij bestemde tijd.
19 En indien iemand tracht zichzelf te bevoordelen, en mijn araad
niet zoekt, zal hij geen macht

		b GS Weduwe.
		c Jak. 1:27; 3 Ne. 24:5.
10 a GS Ring.
11 a Deut. 28:1–14.

Zegen, zegenen,
zegening.
18 a LV 100:13.
19 a GS Raad.
GS
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hebben, en zijn dwaasheid zal
worden bekendgemaakt.
20 Zoek dan; en a kom al uw
onderlinge beloften na en
b
begeer niet hetgeen uw broeder
toebehoort.
21 aOnthoud u van het kwaad
de naam van de Heer ijdel te
gebruiken, want Ik ben de Heer,
uw God, ja, de bGod van uw vaderen, de God van Abraham en van
Izak en van Jakob.
22 aIk ben het die de kinderen
van Israël uit het land Egypte
heeft geleid; en mijn arm is in de
laatste dagen uitgestrekt om mijn
volk Israël te bredden.
23 Houd op met elkaar te atwisten; houd op bkwaad te spreken
van elkaar.
24 Houd op met adronkenschap;
en laten uw woorden erop gericht
zijn elkaar bop te bouwen.
25 Indien u leent van uw naaste,
zult u teruggeven wat u hebt
a
geleend; en indien u niet kunt
terugbetalen, ga dan onmiddellijk naar hem toe en vertel het
uw naaste, opdat hij u niet zal
veroordelen.
20 a
		b
21 a
		b
22 a

		b
23 a

Eerlijk, eerlijkheid.
Begeerte, begeren,
begerig.
GS Godslastering,
lasteren, vloeken.
Ex. 3:6;
1 Ne. 19:10.
Ex. 13:18;
Jer. 2:5–7;
1 Ne. 5:15;
Alma 36:28.
GS Jehova.
Jer. 30:10;
Ezech. 20:33–34;
LV 38:33.
3 Ne. 11:29–30.
GS
GS

26 Indien u vindt wat uw naaste
verloren heeft, zult u ijverig
zoeken totdat u het hem kunt
teruggeven.
27 U zult a ijverig zijn in het
onderhouden van wat u hebt,
opdat u een wijze brentmeester
zult zijn; want het is de vrije gave
van de Heer, uw God, en u bent
zijn rentmeester.
28 Indien u vrolijk bent, loof de
Heer met agezang, met muziek,
met dans en met een bgebed van
lofprijzing en cdankzegging.
29 Indien u abedroefd bent, roep
de Heer, uw God, met een smeekgebed aan, opdat uw ziel bvreugdevol zal zijn.
30 Vrees uw vijanden niet,
want zij zijn in mijn handen
en Ik zal met hen doen wat Mij
behaagt.
31 Mijn volk moet worden
a
beproefd in alle dingen, opdat
zij erop voorbereid zullen zijn de
b
heerlijkheid te ontvangen die Ik
voor hen heb, ja, de heerlijkheid
van Zion; en wie geen ckastijding
wil verdragen, is mijn koninkrijk
niet waardig.
a

GS Twist.
		b LV 20:54.
GS Kwaadsprekerij.
24 a GS Woord van
wijsheid.
		b LV 108:7.
25 a Ps. 37:21;
Mos. 4:28.
GS Eerlijk, eerlijkheid;
Schuld.
26 a Lev. 6:4;
Deut. 22:3.
27 a GS IJver.
		b GS Rentmeester,
rentmeesterschap.
28 a GS Zingen.

		b GS Gebed.
		c 2 Kron. 5:13;
LV 59:15–16.
GS Dank, dankbaar,
dankbaarheid,
dankzegging.
29 a 2 Sam. 22:7.
		b GS Vreugde.
31 a LV 101:4.
GS Tegenspoed.
		b Rom. 8:18;
LV 58:3–4.
GS Heerlijkheid.
		c GS Kastijden,
kastijding.
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32 Laat wie onwetend is wijsheid leren door zich te bverootmoedigen en de Heer, zijn God,
aan te roepen, opdat zijn ogen
open zullen gaan om te kunnen
zien en zijn oren open zullen gaan
om te kunnen horen;
33 want mijn aGeest wordt in
de wereld gezonden om de ootmoedigen en berouwvollen licht
te geven, en ter veroordeling van
de goddelozen.
34 Uw broeders, ja, de natie die
u heeft averdreven, hebben u en
uw getuigenis verworpen;
35 en nu komt de dag van hun
rampspoed, ja, de dagen van
smart, zoals voor een vrouw die
door barensweeën wordt aangegrepen; en hun smart zal groot
zijn, tenzij zij zich spoedig bekeren, ja, zeer spoedig.
36 Want zij hebben de profeten
gedood, en degenen die tot hen
werden gestuurd; en zij hebben
onschuldig bloed vergoten, dat
roept van de aardbodem, tegen
hen.
37 Welnu, verwonder u niet
over deze dingen, want u bent
nog niet arein; u kunt mijn heerlijkheid nog niet verdragen, maar
u zult die zien indien u getrouw
bent in het bewaren van al mijn
woorden die Ik u bgegeven heb,
a

32 a
		b

Wijsheid.
Nederig,
nederigheid,
vernederen,
verootmoedigen
(zich).
33 a GS Heilige Geest.
34 a GS Vervolgen,
vervolging.
GS
GS
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van de dagen van Adam tot Abraham, van Abraham tot Mozes,
van Mozes tot Jezus en zijn apostelen, en van Jezus en zijn apostelen tot Joseph Smith, tot wie Ik Mij
heb gewend door mijn cengelen,
mijn dienende knechten, en door
mijn eigen stem uit de hemelen,
om mijn werk voort te brengen;
38 welk fundament hij inderdaad heeft gelegd, en hij is
getrouw geweest; en Ik heb hem
tot Mij genomen.
39 Velen hebben zich over zijn
dood verwonderd; maar het
was nodig dat hij zijn agetuigenis met zijn bbloed cbezegelde,
opdat hij zou worden geëerd en
de goddelozen zouden worden
veroordeeld.
40 Heb Ik u niet van uw avijanden bevrijd, en wel zo dat Ik een
getuigenis van mijn naam heb
achtergelaten?
41 Welnu, luister, o volk van
mijn a kerk; en u, ouderlingen,
luister allen; u hebt mijn bkoninkrijk ontvangen.
42 Wees ijverig in het onderhouden van al mijn geboden, opdat
u geen oordelen zullen treffen
en uw geloof niet zal bezwijken
en uw vijanden niet over u zullen zegevieren. Welnu, niets meer
voor het ogenblik. Amen en amen.

37 a GS Zuiver, zuiverheid.
		b Hel. 8:18.
		c Openb. 14:6;
LV 110:11–16;
128:19–21;
GJS 1:30–47.
39 a GS Getuigenis.
		b GS Martelaar,
martelaarschap.

		c Mos. 17:20;
LV 135:3.
40 a Ex. 23:22;
LV 8:4; 105:15.
41 a GS Kerk van Jezus
Christus.
		b Dan. 7:27.
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AFDELING 137
Een visioen dat de profeet Joseph Smith op 21 januari 1836 in de
tempel te Kirtland (Ohio) werd gegeven. De gelegenheid was de
bediening van verordeningen ter voorbereiding van de inwijding
van de tempel.
1–6: de profeet ziet zijn broer Alvin in
het celestiale koninkrijk; 7–9: de leer
van het heil voor de doden geopenbaard; 10: alle kinderen worden
behouden in het celestiale koninkrijk.
De ahemelen werden ons geopend
en ik aanschouwde het bcelestiale
koninkrijk van God en de heerlijkheid ervan, hetzij in het clichaam
of erbuiten kan ik niet zeggen.
2 Ik zag de bovenaardse schoonheid van de apoort waardoor de
erfgenamen van dat koninkrijk
zullen binnengaan, die als een
krans van bvuurtongen was;
3 ook de avlammende troon van
God, waarop de b Vader en de
c
Zoon gezeten waren.
4 Ik zag de prachtige straten van
dat koninkrijk, die eruit zagen alsof
ze met agoud geplaveid waren.
5 Ik zag vader a Adam en
137 1 a Hand. 7:55–56;
		b
		c
2a
		b

3a
		b

1 Ne. 1:8;
Hel. 5:45–49;
GJS 1:43.
GS Celestiale
heerlijkheid.
2 Kor. 12:2–4;
1 Ne. 11:1;
Moz. 1:11.
2 Ne. 9:41; 31:17.
Ex. 24:17;
Jes. 33:14–15;
Hel. 5:23;
LV 130:7.
Jes. 6:1;
Ezech. 1:26–28.
GS God,

Abraham; en mijn cvader en mijn
moeder; mijn broer eAlvin, die
reeds lang ontslapen is;
6 en vroeg mij verwonderd af
hoe het kwam dat hij een aerfdeel
in dat koninkrijk verkregen had,
aangezien hij dit leven verlaten
had voordat de Heer de vergadering van Israël voor de btweede
maal ter hand had genomen, en
niet cgedoopt was tot vergeving
van zonden.
7 Aldus kwam de astem van de
Heer tot mij, die zei: Allen die
gestorven zijn b zonder kennis
van dit evangelie, maar het aangenomen zouden hebben indien
zij langer hadden mogen blijven,
zullen cerfgenaam zijn van het
d
celestiale koninkrijk van God;
8 ook allen die van nu af aan
zullen sterven zonder kennis
ervan, maar het met geheel hun

b

d

			 Godheid — God de
Vader.
		c GS God, Godheid —
God de Zoon.
4 a Openb. 21:21;
LV 110:2.
5 a GS Adam.
		b LV 132:29.
GS Abraham.
		c LV 124:19.
GS Smith sr., Joseph.
		d GS Smith, Lucy Mack.
		e GJS 1:4.
6 a GS Heil voor de doden.
		b Jes. 11:11;
1 Ne. 22:10–12;
Jakob 6:2.

Israël — De
vergadering van
Israël.
Joh. 3:3–5;
2 Ne. 9:23;
Ether 4:18–19;
LV 76:50–52; 84:74.
GS Doop, dopen.
Hel. 5:30.
GS Openbaring.
BJS 1 Petr. 4:6
(Aanhangsel);
2 Ne. 9:25–26;
Mos. 15:24.
LV 76:50–70.
GS Celestiale
heerlijkheid.
GS

		c

7a
		b

		c
		d
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hart zouden hebben aangenomen, zullen erfgenaam van dat
koninkrijk zijn;
9 want Ik, de Heer, zal alle mensen aoordelen naar hun bwerken,
naar het cverlangen van hun hart.
a
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10 En ik zag ook dat alle kinderen die sterven voordat ze de
a
jaren van verantwoordelijkheid
bereikt hebben, bbehouden worden in het celestiale koninkrijk
van de hemel.

AFDELING 138
Een visioen gegeven aan president Joseph F. Smith op 3 oktober 1918
te Salt Lake City (Utah). In zijn openingstoespraak op de 89e halfjaarlijkse algemene conferentie van de kerk op 4 oktober 1918 verklaarde
president Smith dat hij in de afgelopen maanden verscheidene goddelijke
mededelingen had ontvangen. Een daarvan, aangaande het bezoek van
de Heiland aan de geesten van de doden terwijl zijn lichaam in het graf
lag, had president Smith de dag daarvoor ontvangen. Ze werd onmiddellijk na afloop van de conferentie op schrift gesteld. Op 31 oktober 1918
werd deze voorgelegd aan de raadgevers in het Eerste Presidium, de
Raad der Twaalf en de patriarch, en werd eenparig door hen aanvaard.
1–10: president Joseph F. Smith overpeinst de geschriften van Petrus en
het bezoek van onze Heer aan de geestenwereld; 11–24: president Smith
ziet de rechtvaardige doden bijeen
in het paradijs en Christus’ bediening onder hen; 25–37: hij ziet hoe
de prediking van het evangelie onder
de geesten werd georganiseerd; 38–
52: hij ziet Adam, Eva en velen van
de heilige profeten in de geestenwereld, die hun toestand als geest vóór
de opstanding als een gevangenschap
beschouwden; 53–60: de rechtvaardige doden uit deze tijd zetten hun
werk voort in de geestenwereld.
8 a Alma 18:32; LV 6:16.
9 a Openb. 20:12–13.
GS Oordeel, het laatste.
		b GS Werken.
		c LV 64:34. GS Hart.
10 a GS Verantwoordelijk,
verantwoordelijkheid,
verantwoorden,

Op de derde dag van oktober in
het jaar 1918, zat ik in mijn kamer
de Schriften te aoverpeinzen;
2 en na te denken over het grote
a
zoenoffer dat de Zoon van God
voor de bverlossing van de wereld
had gebracht;
3 en de grote en wonderbaarlijke aliefde die de Vader en de
Zoon hadden getoond door de
komst van de b Verlosser in de
wereld;
4 opdat door zijn averzoening,
en door bgehoorzaamheid aan de
beginselen van het evangelie, het
mensdom kon worden gered.

			 verantwoording.
		b GS Heil — Heil van
kinderen.
138 1 a GS Overwegen.
2 a Matt. 20:28.
GS Verzoenen,
verzoening.
		b GS Verlossingsplan.

3 a Joh. 3:16.
GS Liefde.
		b GS Verlosser.
4 a Art. 1:3.
		b Matt. 7:21.
GS Gehoorzaam,
gehoorzaamheid,
gehoorzamen.
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5 Terwijl ik daarmee bezig was,
gingen mijn gedachten terug
naar de geschriften van de apostel Petrus aan de aoorspronkelijke
heiligen, die zich verspreid over
b
Pontus, Galatië, Kappadocië en
andere delen van Azië bevonden,
waar het evangelie gepredikt was
na de kruisiging van de Heer.
6 Ik sloeg de Bijbel open en las
het derde en vierde hoofdstuk
van de eerste brief van Petrus,
en onder het lezen werd ik zeer
getroffen, meer dan ooit tevoren,
door de volgende teksten:
7 ‘Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden,
Hij, die rechtvaardig was, voor
onrechtvaardigen, opdat Hij ons
tot God zou brengen. Hij is wel ter
dood gebracht in het vlees, maar
levend gemaakt door de Geest,
8 ‘in welke Hij ook, toen Hij
heenging, aan de ageesten in de
gevangenis gepredikt heeft,
9 ‘namelijk aan hen die voorheen ongehoorzaam waren, toen
God in zijn geduld nog eenmaal wachtte in de dagen van
Noach, terwijl de ark gebouwd
werd, waarin weinige — dat
is acht — mensen behouden
werden door het water heen.’
(1 Petrus 3:18–20.)
5a
		b
8a
11 a
		b

heiligen van de
vroegere dagen.
1 Petr. 1:1.
Jes. 61:1;
Luk. 4:18;
LV 76:73–74; 88:99.
GS Schriften,
Schriftuur — Waarde
van de Schriften.
Efez. 1:18;
I.E.

10 ‘Want daartoe is aan de
doden het evangelie verkondigd,
opdat zij wel geoordeeld werden
naar de mens in het vlees, maar
ook zouden leven naar God in de
geest.’ (1 Petrus 4:6.)
11 Terwijl ik deze dingen die
a
geschreven staan, overpeinsde,
werden de bogen van mijn begrip
geopend en de Geest van de Heer
c
rustte op mij en ik zag de menigten van de ddoden, zowel klein
als groot.
12 En op één plaats was een
ontelbare schare geesten van de
a
rechtvaardigen verzameld, zij
die bgetrouw waren geweest in
het getuigenis van Jezus tijdens
hun sterfelijk leven;
13 en die aoffers hadden gebracht
naar de gelijkenis van het grote
offer van de Zoon van God en
b
beproeving hadden doorstaan
omwille van de naam van hun
Verlosser.
14 Al dezen hadden het sterfelijke leven verlaten met de vaste
a
hoop op een heerlijke bopstanding, door de cgenade van God de
d
Vader en zijn eeniggeboren Zoon,
Jezus Christus.
15 Ik zag dat zij vervuld waren
van avreugde en blijdschap en
zich met elkaar verheugden,

LV 76:10, 12, 19.
		c Jes. 11:2.
		d GS Geest.
12 a LV 76:69–70.
		b LV 6:13; 51:19;
76:51–53.
13 a GS Offer, offerande,
offeren.
		b Matt. 5:10–12.
14 a Ether 12:4;

		b
		c
		d
		e
15 a

Mro. 7:3, 40–44.
GS Hoop.
GS Opstanding.
GS Genade.
GS God, Godheid —
God de Vader.
GS Eniggeborene.
Jes. 51:11;
Alma 40:12.
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omdat de dag van hun bevrijding
nabij was.
16 Zij waren bijeen in afwachting van de komst van de Zoon
van God in de ageestenwereld,
om hun bevrijding van de bbanden van de dood te verkondigen.
17 Hun sluimerende stof zou
a
hersteld worden tot zijn volmaakte gestalte, b been tot zijn
been, en daarop de pezen en het
vlees; de cgeest en het lichaam te
worden herenigd om nimmermeer te worden gescheiden, opdat
zij een volheid van dvreugde zouden kunnen ontvangen.
18 Terwijl deze grote menigte
wachtte en met elkaar sprak, zich
verheugend op het uur van hun
bevrijding van de ketenen van
de dood, verscheen de Zoon van
God, a vrijlating verkondigend
aan de gevangenen die getrouw
waren geweest;
19 en daar apredikte Hij hun het
eeuwige bevangelie, de leer van
de opstanding en van de verlossing van het mensdom van de cval
en van persoonlijke zonden op
voorwaarde van dbekering.
20 Maar naar de agoddelozen
ging Hij niet, en onder de zondaars en onbekeerlijken, die zich
16 a Luk. 23:43;
Alma 40:11–12.
GS Paradijs.
		b Mrm. 9:13.
17 a 2 Ne. 9:10–13.
		b Ezech. 37:1–14.
		c LV 93:33–34.
		d GS Vreugde.
18 a Jes. 61:1.
GS Heil voor de
doden.
19 a LV 76:72–74.
		b GS Evangelie.

		c
		d
20 a

		b
22 a
		b

bezoedeld hadden terwijl zij in
het vlees verkeerden, verhief Hij
zijn stem niet;
21 evenmin zagen de weerspannigen, die de getuigenissen en
waarschuwingen van de profeten
vanouds verworpen hadden, zijn
aanwezigheid, noch aanschouwden zij zijn gelaat.
22 Waar zij waren, heerste aduisternis, maar onder de rechtvaardigen heerste bvrede;
23 en de heiligen verheugden
zich in hun averlossing en bogen
de bknie en beleden de Zoon van
God als hun Verlosser en Bevrijder van de dood en de cketenen
van de hel.
24 Hun gelaat straalde en de
a
glans van de tegenwoordigheid
van de Heer rustte op hen en zij
b
zongen zijn heilige naam lof.
25 Ik verwonderde mij, want ik
had begrepen dat de bediening
van de Heiland onder de Joden
en hen die van het huis van Israël
waren, ongeveer drie jaar had
geduurd, waarbij Hij Zich had
ingespannen om hun het eeuwige
evangelie te leren en hen tot bekering te roepen;
26 en toch waren er, niettegenstaande zijn machtige werken en

Val van Adam
en Eva.
GS Bekeren (zich),
bekering.
Alma 40:13–14.
GS Goddeloos,
goddeloosheid,
goddelozen;
Hel.
1 Ne. 10:21.
GS Duisternis,
geestelijke.
GS Vrede.
GS
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b

23 a GS Verlossingsplan.
		b Rom. 14:11;
Mos. 27:31.
		c 2 Ne. 1:13;
Alma 12:11.
24 a Ps. 104:1–2;
Jes. 60:19;
Openb. 22:5;
GJS 1:17.
GS Licht, licht van
Christus.
		b GS Zingen.
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wonderen en verkondiging van
de waarheid, met agrote macht en
gezag, slechts weinigen die naar
zijn stem luisterden en zich in zijn
aanwezigheid verheugden en het
heil uit zijn handen aanvaardden.
27 Maar zijn bediening onder
hen die dood waren, is beperkt
gebleven tot de akorte tijdspanne
tussen de kruisiging en zijn
opstanding;
28 en ik verwonderde mij over
de woorden van Petrus — waarin
hij zei dat de Zoon van God gepredikt heeft tot de geesten in de
gevangenis, die voorheen ongehoorzaam geweest waren, toen
God in zijn geduld wachtte in de
dagen van Noach — en hoe het
voor Hem mogelijk was geweest
tot die geesten te prediken en de
noodzakelijke arbeid onder hen te
verrichten in zulk een korte tijd.
29 En terwijl ik mij verwonderde, werden mijn ogen geopend
en werd mijn begrip averhelderd,
en het werd mij duidelijk dat de
Heer Zich niet persoonlijk begeven had onder de goddelozen en
de ongehoorzamen die de waarheid hadden verworpen, om hen
te onderwijzen;
30 maar zie, uit de rechtvaardigen stelde Hij zijn heerscharen
samen en wees boodschappers
26 a
27 a
29 a
30 a
		b

1 Ne. 11:28.
Mark. 8:31.
LV 76:12.
Luk. 24:49.
GS Duisternis,
geestelijke.
		c LV 1:2.
31 a Jes. 61:2;
Luk. 4:17–19.

aan, bekleed met amacht en gezag,
en machtigde hen om uit te gaan
en het licht van het evangelie
aan hen te brengen die zich in
de bduisternis bevonden, ja, aan
c
alle geesten van de mensen; en
zo werd het evangelie gepredikt
tot de doden.
31 En de uitgekozen boodschappers gingen uit om de dag van
het awelbehagen van de Heer uit
te roepen en bbevrijding te verkondigen aan de gevangenen die
gebonden waren, ja, aan allen die
zich van hun zonden wilden bekeren en het evangelie aanvaarden.
32 Aldus werd het evangelie
gepredikt tot hen die agestorven
waren in hun zonden, zonder
b
kennis van de waarheid, of in
overtreding, omdat zij de profeten verworpen hadden.
33 Dezen werd ageloof in God
geleerd, bekering van zonde,
de b plaatsvervangende doop
tot c vergeving van zonden, de
d
gave van de Heilige Geest door
handoplegging,
34 en alle andere beginselen
van het evangelie die zij moesten
kennen om in staat te zijn ageoordeeld te worden naar de mens in
het vlees, maar te leven naar God
in de geest.
35 En zo werd het bekendgemaakt

		b GS Vrij, vrijheid.
32 a Joh. 8:21–24.
		b LV 128:5.
GS Kennis.
33 a Art. 1:4.
GS Geloof, geloven.
		b GS Doop, dopen —
Doop voor de
doden;

Verordeningen —
Plaatsvervangende
verordening.
		c GS Vergeving van
zonden.
		d GS Gave van de
Heilige Geest.
34 a GS Oordeel, het
laatste.
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onder de doden, de groten en de
kleinen, zowel de onrechtvaardigen als de getrouwen, dat verlossing tot stand was gebracht door
middel van het aoffer van de Zoon
van God aan het bkruis.
36 Aldus werd het bekendgemaakt dat onze Verlosser tijdens
zijn verblijf in de geestenwereld,
zijn tijd had doorgebracht met
het instrueren en voorbereiden
van de getrouwe geesten van de
a
profeten die van Hem hadden
getuigd in het vlees;
37 opdat zij de boodschap van
de verlossing zouden uitdragen
aan alle doden die Hij niet persoonlijk kon bezoeken, wegens
hun aweerspannigheid en overtreding, opdat zij door de bediening van zijn dienstknechten
eveneens zijn woorden zouden
kunnen horen.
38 Onder de groten en machtigen die bijeen waren in deze grote
samenkomst van rechtvaardigen,
bevonden zich vader aAdam, de
oude van dagen en vader van
allen,
39 en onze verheerlijkte moeder a Eva, met velen van haar
getrouwe dochters die door de
eeuwen heen hadden geleefd en
35 a Alma 34:9–16.
GS Offer, offerande,
offeren; Verzoenen,
verzoening.
		b GS Kruis; Kruisiging.
36 a LV 138:57.
37 a LV 138:20.
GS Opstand.
38 a GS Adam.
39 a Moz. 4:26.
GS Eva.
40 a GS Abel.
		b GS Martelaar,
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de ware en levende God hadden
vereerd.
40 aAbel, de eerste bmartelaar,
was erbij, en zijn broer cSeth, een
van de machtigen, die het devenbeeld was van zijn vader, Adam.
41 a Noach, die had gewaarschuwd voor de watervloed;
b
Sem, de grote c hogepriester;
d
Abraham, de vader van de gelovigen; eIzak, fJakob en gMozes, de
grote wetgever van Israël;
42 en aJesaja, die door profetie
had verklaard dat de Verlosser
gezalfd was om de gebrokenen
van hart te verbinden, om aan de
b
gevangenen bevrijding te verkondigen en aan de gebondenen opening van de cgevangenis,
waren er ook.
43 Voorts aEzechiël, aan wie het
grote dal vol bdorre beenderen,
die met vlees zouden worden
bekleed, om weer tevoorschijn te
komen in de copstanding van de
doden als levende ziel, in een visioen was getoond;
44 aDaniël, die voorzag en voorspelde dat God in de laatste dagen
zijn bkoninkrijk zou stichten, om
nooit meer vernietigd te worden,
noch aan enig ander volk gegeven
te worden;

martelaarschap.
		c GS Seth.
		d Gen. 5:3; Moz. 6:10.
41 a GS Noach, aartsvader
uit de Bijbel.
		b GS Sem.
		c GS Hogepriester.
		d Gen. 17:1–8.
GS Abraham.
		e Gen. 21:1–5.
GS Izak.
		f Gen. 35:9–15.
GS Jakob, zoon van

Izak.
		g GS Mozes.
42 a GS Jesaja.
		b Jes. 61:1–2.
		c GS Hel.
43 a GS Ezechiël.
		b Ezech. 37:1–14.
		c GS Opstanding.
44 a GS Daniël.
		b Dan. 2:44–45.
GS Koninkrijk van
God of koninkrijk
van de hemel.
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45 aElias, die met Mozes op de
berg van bverheerlijking was;
46 en aMaleachi, de profeet die
getuigd had van de komst van
b
Elia — van wie ook Moroni tot de
profeet Joseph Smith gesproken
had toen hij zei dat hij zou komen
vóór de inluiding van de grote en
geduchte cdag van de Heer — ook
zij waren daar.
47 De profeet Elia zou in het
a
hart van de kinderen de beloften planten die aan hun vaders
waren gedaan,
48 als voorafschaduwing van
het grote awerk dat in de bbedeling van de volheid der tijden in
de ctempels van de Heer moet
worden verricht, voor de verlossing van de doden en de dverzegeling van de kinderen aan hun
ouders, opdat de gehele aarde
niet met een ban geslagen en volkomen verwoest zal worden bij
zijn komst.
49 Al dezen en nog vele anderen, ja, de aprofeten die onder de
Nephieten geleefd en getuigd
hadden van de komst van de
Zoon van God, bevonden zich in
die grote samenkomst en wachtten op hun bevrijding,
50 want de doden hadden de
45 a
		b
46 a
		b
		c
47 a
48 a

Elias.
Gedaanteveran
dering.
Mal. 4:5–6;
GJS 1:36–39.
GS Maleachi.
LV 110:13–15.
GS Elia.
GS Wederkomst van
Jezus Christus.
LV 128:17.
GS Heil voor de
doden.
GS
GS

		b
		c
		d

49 a
50 a
		b
51 a
		b

lange aafwezigheid van hun geest
uit hun lichaam als een bgevangenschap beschouwd.
51 Dezen onderwees de Heer,
en Hij gaf hun amacht om tevoorschijn te komen, na zijn opstanding uit de doden, om het
koninkrijk van zijn Vader binnen
te gaan en daar gekroond te worden met bonsterfelijkheid en het
c
eeuwige leven,
52 en van die tijd af hun werk
voort te zetten, zoals door de
Heer was beloofd, en deelgenoot
te zijn van alle azegeningen die
waren voorbehouden aan hen die
Hem liefhebben.
53 De profeet Joseph Smith, en
mijn vader, Hyrum Smith, Brigham Young, John Taylor, Wilford
Woodruff en andere uitverkoren
geesten die abewaard waren om
in de volheid der tijden op aarde
te komen en deel te nemen aan het
leggen van de bgrondslag voor het
grootse werk van de laatste dagen,
54 waaronder het bouwen van
de tempels en het daarin verrichten van de verordeningen voor de
verlossing van de adoden, waren
ook in de geestenwereld.
55 Ik bemerkte dat zij ook tot de
a
edelen en groten behoorden die

Bedeling.
Tempel, huis des
Heren.
GS Gezin — Het
eeuwige gezin;
Verzegelen,
verzegeling.
Hel. 8:19–22.
GS Geest.
LV 45:17.
1 Kor. 6:14;
Alma 40:19–21.
GS Onsterfelijk,
GS
GS

onsterfelijkheid.
		c LV 29:43.
GS Eeuwig leven.
52 a Jes. 64:4;
1 Kor. 2:9;
LV 14:7.
53 a GS Voorsterfelijke
ordening.
		b LV 64:33.
54 a GS Verordeningen —
Plaatsvervangende
verordening.
55 a Abr. 3:22–24.
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in het begin waren buitgekozen
om heerser in de kerk van God
te zijn.
56 Ja, vóór hun geboorte ontvingen zij, met vele anderen, hun eerste lessen in de geestenwereld en
werden erop avoorbereid om in
de bestemde btijd van de Heer op
aarde te komen, om in zijn cwijngaard te werken voor het heil van
de zielen van de mensen.
57 Ik zag dat de getrouwe
a
ouderlingen uit deze bedeling, wanneer zij het sterfelijke
leven verlaten, hun arbeid van
de prediking van het evangelie
van bekering en van verlossing,
door middel van het offer van
de eniggeboren Zoon van God,
voortzetten onder hen die zich
55 b

Voorsterfelijke
ordening.
56 a Job 38:4–7;
Alma 13:3–7.
		b Hand. 17:24–27.
		c Jakob 6:2–3.
GS

in de bduisternis bevinden en in
de slavernij van de zonde in de
grote wereld van de geesten van
de doden.
58 De doden die zich bekeren, zullen worden averlost door
gehoorzaamheid aan de bverordeningen van het huis van God,
59 en wanneer zij de prijs
voor hun overtredingen hebben
betaald en rein agewassen zijn,
zullen zij loon ontvangen naar
hun bwerken, want zij zijn erfgenaam van het heil.
60 Aldus werd mij het visioen
van de verlossing van de doden
geopenbaard, en ik getuig ervan,
en ik weet dat dit getuigenis awaar
is, door de zegen van onze Heer en
Heiland, Jezus Christus. Ja, amen.

Wijngaard van de
Heer.
57 a GS Ouderling.
		b GS Hel.
58 a GS Verlossen,
verlossing, verlost.
GS

		b GS Verordeningen.
59 a Alma 5:17–22.
GS Vergeven.
		b GS Werken.
60 a GS Waarheid.

OFFICIËLE VERKLARING 1
In de Bijbel en het Boek van Mormon staat dat monogamie de norm
is die God voor het huwelijk gesteld heeft, tenzij Hij anders gebiedt
(zie 2 Samuel 12:7–8 en Jakob 2:27, 30). Na een openbaring aan
Joseph Smith werd in de jaren 1840 de praktijk van het meervoudig
huwelijk onder de kerkleden ingesteld (zie afdeling 132). Tussen 1860
en 1880 nam de Amerikaanse overheid wetten aan die dit religieuze
gebruik onwettig maakten. Deze wetten werden ten slotte door het
hooggerechtshof van de Verenigde Staten grondwettig verklaard.
Na openbaring te hebben ontvangen, vaardigde president Wilford
Woodruff het volgende manifest uit, dat op 6 oktober 1890 door de
kerk als gezaghebbend en bindend werd aangenomen. Dat heeft ertoe
geleid dat de praktijk van het meervoudig huwelijk in de kerk werd
beëindigd.
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Aan wie dit leest:
Aangezien er om politieke redenen vanuit Salt Lake City persberichten zijn verzonden, die wijd en zijd zijn gepubliceerd, waarin de
Commissie Utah, in haar jongste verslag aan de minister van binnenlandse zaken, beweert dat er nog steeds meervoudige huwelijken
worden voltrokken, en dat er veertig of meer van zulke huwelijken in
Utah zijn aangegaan sinds juni jongstleden, of gedurende het afgelopen jaar, alsook dat de leiders van de kerk in openbare verhandelingen voortzetting van de praktijk van polygamie hebben verkondigd,
aangemoedigd en bepleit —
verklaar ik derhalve, als president van De Kerk van Jezus Christus
van de Heiligen der Laatste Dagen, op allerplechtigste wijze, dat die
beschuldigingen vals zijn. Wij verkondigen geen polygamie of meervoudig huwelijk, noch staan wij toe dat ook maar iemand daartoe
overgaat, en ik ontken dat er veertig meervoudige huwelijken, of welk
aantal ook, in die periode in onze tempels of ergens anders in het territorium voltrokken zijn.
Er is één geval gemeld waarbij de partijen beweren dat het huwelijk in de lente van 1889 in het Endowment House in Salt Lake City
is voltrokken, maar ik heb niet kunnen achterhalen wie de ceremonie
heeft verricht; wat er ook in dat geval is gebeurd, het was buiten mijn
medeweten. Als gevolg van dat vermeende voorval, is het Endowment
House, op mijn aanwijzing, onverwijld afgebroken.
Daar er door het Congres wetten zijn uitgevaardigd die het meervoudig huwelijk verbieden, welke wetten grondwettig zijn verklaard
door het hof van cassatie, verklaar ik hierbij mijn voornemen om mij
aan die wetten te onderwerpen en mijn invloed op de leden van de
kerk die ik presideer, aan te wenden om hen ertoe te bewegen evenzo
te handelen.
In het genoemde tijdvak is er niets in mijn leringen aan de kerk, of in
die van mijn ambtsbroeders, dat redelijkerwijs uitgelegd kan worden
als oproep of aanmoediging tot polygamie; en wanneer enige ouderling van de kerk woorden heeft gebezigd die een dergelijke lering
leken over te brengen, dan is hij daarvoor onmiddellijk berispt. En
nu verklaar ik publiekelijk dat mijn raad aan de heiligen der laatste
dagen luidt geen huwelijk aan te gaan dat door de wet van het land
verboden is.
Wilford Woodruff
President van De Kerk van Jezus Christus
van de Heiligen der Laatste Dagen.
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President Lorenzo Snow bracht het volgende naar voren:
‘Ik stel voor, aangezien wij Wilford Woodruff erkennen als president
van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, en
de enige mens op aarde die op dit tijdstip de sleutels van de verzegelverordeningen draagt, dat wij hem ambtshalve als volledig bevoegd
beschouwen om het manifest, dat ons is voorgelezen en dat gedateerd
is 24 september 1890, uit te vaardigen, en dat wij, als kerk in algemene
conferentie bijeen, zijn verklaring aangaande het meervoudig huwelijk
als gezaghebbend en bindend aannemen.’
Salt Lake City (Utah), 6 oktober 1890.
GEDEELTEN UIT DRIE TOESPRAKEN VAN
PRESIDENT WILFORD WOODRUFF
OVER HET MANIFEST
De Heer zal nooit toestaan dat ik, of wie dan ook die president van deze kerk is, u
op een dwaalspoor brengt. Dat staat niet in het programma. Dat heeft God niet in
de zin. Als ik het zou proberen, zou de Heer mij uit mijn positie verwijderen, en dat
zal Hij met ieder ander doen die probeert de mensenkinderen weg te voeren van de
orakelen van God en van hun plicht. (61e halfjaarlijkse algemene conferentie van
de kerk, maandag 6 oktober 1890, Salt Lake City [Utah]; aangehaald in de Deseret
Evening News, 11 oktober 1890, blz. 2.)
Het doet er niet toe wie er in leven blijft of wie sterft, of wie geroepen wordt om
deze kerk te leiden, zij moeten het doen onder de inspiratie van de almachtige God.
Als zij dat niet op die manier doen, dan kunnen zij het in het geheel niet doen [. . .].
Ik heb onlangs enkele openbaringen ontvangen, en wel zeer belangrijke voor
mij, en ik zal u vertellen wat de Heer gezegd heeft tegen mij. Laat mij uw aandacht
vestigen op wat het manifest wordt genoemd [. . .].
De Heer heeft mij gezegd de heiligen der laatste dagen een vraag voor te leggen,
en Hij heeft mij ook gezegd dat als zij luisteren naar wat ik hun te zeggen heb en
de voorgelegde vraag met de Geest en de macht van God beantwoorden, zij allen
hetzelfde antwoord zullen geven, en allen in deze zaak hetzelfde zullen geloven.
Dit is de vraag: Wat is voor de heiligen der laatste dagen de wijste koers om te
volgen — doorgaan met de poging het meervoudig huwelijk te praktiseren, in strijd
met de wetten van het land en ondanks de oppositie van zestig miljoen mensen, en
ten koste van de confiscatie en het verlies van alle tempels en de stopzetting van alle
verordeningen daarin, voor zowel de levenden als de doden, en de gevangenneming
van het Eerste Presidium en de Twaalf en de gezinshoofden in de kerk, en de confiscatie van het persoonlijk bezit van de mensen (hetgeen tezamen al een eind aan
die praktijk zou maken); of, na alles wat we hebben gedaan en geleden door aan dat
beginsel vast te houden, een einde aan die praktijk maken en ons onderwerpen aan
de wet, en daarmee de profeten, apostelen en vaders bij hun gezin laten, zodat zij de
mensen kunnen onderwijzen en hun plichten in de kerk waarnemen, en daarbij de
tempels in de handen van de heiligen laten, zodat zij zich kunnen inzetten voor de
verordeningen van het evangelie, voor zowel de levenden als de doden?
De Heer heeft mij in een visioen en door openbaring laten zien wat er precies zou
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gebeuren, als we niet met die praktijk ophielden. Als wij er niet mee waren opgehouden, zou er voor [. . .] geen van de mannen in deze tempel te Logan iets te doen
zijn; want er zou aan alle verordeningen in het land Zion een einde komen. Er zou
in geheel Israël verwarring heersen, en vele mannen zouden worden gevangengenomen. Deze ellende zou over de gehele kerk gekomen zijn, en we zouden gedwongen
zijn geweest aan die praktijk een einde te maken. De vraag is nu of er op deze manier
een einde aan moet komen, of op de manier die de Heer ons heeft geopenbaard,
waardoor onze profeten, apostelen en vaders op vrije voeten blijven, en de tempels
in de handen van dit volk, zodat de doden verlost kunnen worden. Een groot aantal
is alreeds door dit volk verlost uit de gevangenis in de geestenwereld, en moet het
werk nu doorgaan of ophouden? Dat is de vraag die ik de heiligen der laatste dagen
voorleg. U moet zelf oordelen. Ik wil dat u die voor uzelf beantwoordt. Ik zal haar
niet beantwoorden; maar ik zeg u dat dit precies de situatie is waarin wij als volk
verkeerd zouden hebben, als wij niet hadden gehandeld zoals we hebben gehandeld.
[. . .] Ik zag precies wat er zou gebeuren, als er niet iets ondernomen werd. Ik heb
die geest al lange tijd bij me. Maar ik wil dit zeggen: Ik zou alle tempels uit onze
handen hebben laten gaan; ik zou zelf naar de gevangenis zijn gegaan en toegelaten
hebben dat alle andere mannen er ook beland zouden zijn, als de God van de hemel
mij niet geboden had te doen wat ik heb gedaan; toen dan ook het uur aanbrak dat
mij geboden werd dat te doen, was het mij volkomen duidelijk. Ik begaf mij voor het
aangezicht van de Heer en ik schreef wat de Heer mij zei te schrijven [. . .].
Ik laat dit ter overweging bij u achter. De Heer houdt Zich met ons bezig. (Conferentie van de ring Cache te Logan [Utah], zondag 1 november 1891; aangehaald
in de Deseret Weekly, 14 november 1891.)
Nu zal ik u vertellen wat mij geopenbaard is en wat de Zoon van God hiermee tot
stand heeft gebracht [. . .]. Al deze dingen zouden gebeurd zijn, zowaar de almachtige God leeft, als het manifest niet gegeven was. Welnu, de Zoon van God achtte het
juist dat de kerk en de wereld die zaak voorgelegd kregen met oogmerken die Hem
voor ogen stonden. De Heer had besloten tot de vestiging van Zion. Hij had besloten
tot de voltooiing van deze tempel. Hij had besloten dat het heil van de levenden en
de doden in de valleien van dit gebergte verschaft zou worden. En de almachtige
God besloot dat de duivel dat niet zou verhinderen. Als u dat kunt begrijpen, is dat
de sleutel. (Uit een toespraak gehouden tijdens de zesde inwijdingsdienst van de
Salt Laketempel, april 1893. Typoscript van de inwijdingsdiensten, archief, afdeling
kerkgeschiedenis, Salt Lake City [Utah].)
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In het Boek van Mormon staat dat ‘allen [. . .] voor God gelijk zijn’,
zowel ‘zwarte en blanke, geknechte en vrije, man en vrouw’ (2 Nephi
26:33). Uit de geschiedenis van de kerk blijkt dat mensen uit alle
rassen en etnische groepen in vele landen zich hebben laten dopen
en getrouw aan de kerk zijn gebleven. In de tijd van Joseph Smith is
een klein aantal zwarte mannelijke leden van de kerk tot het priesterschap geordend. Ook blijkt uit de geschiedenis van de kerk dat de
kerkleiders al vroeg ophielden met het verlenen van het priesterschap
aan zwarte mannen van Afrikaanse afkomst. De kerkelijke verslagen
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bieden geen helder inzicht in de oorsprong van dit gebruik. Latere
kerkleiders waren van mening dat er openbaring van God nodig was
om dit gebruik te wijzigen en zochten zijn leiding in gebed. Die openbaring werd door president Spencer W. Kimball ontvangen en is op
1 juni 1978 in de Salt Laketempel aan andere kerkleiders bevestigd.
De openbaring maakte een einde aan alle beperkingen in verband met
ras die eens op het priesterschap van toepassing waren.
Aan wie dit leest:
Op 30 september 1978, op de 148e halfjaarlijkse algemene conferentie van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen,
werd het volgende voorgelegd door president N. Eldon Tanner, eerste
raadgever in het Eerste Presidium van de kerk:
Begin juni van dit jaar heeft het Eerste Presidium bekendgemaakt
dat president Spencer W. Kimball een openbaring heeft ontvangen
waardoor het priesterschap en de tempelzegens binnen het bereik
worden gesteld van alle daartoe waardige kerkleden van het mannelijk geslacht. President Kimball heeft mij verzocht de conferentie
mede te delen dat hij, nadat hij deze openbaring, die tot hem kwam
na lang mediteren en bidden in de heilige kamers van de tempel,
had ontvangen, deze aan zijn raadgevers heeft voorgelegd, die haar
hebben aanvaard en goedgekeurd. Vervolgens is ze het Quorum der
Twaalf Apostelen voorgelegd, dat haar eenparig heeft goedgekeurd,
waarna ze aan alle overige algemene autoriteiten is voorgelegd, die
haar eveneens eenparig hebben goedgekeurd.
President Kimball heeft mij verzocht u thans deze brief voor te lezen:
8 juni 1978
Aan alle algemene en plaatselijke priesterschapsfunctionarissen van
De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in de
gehele wereld:
Geachte broeders,
Bij het gadeslaan van de uitbreiding van het werk van de Heer over
de aarde zijn wij dankbaar dat mensen uit vele landen gehoor hebben
gegeven aan de boodschap van het herstelde evangelie en in steeds
toenemende aantallen lid van de kerk zijn geworden. Dientengevolge
werden wij geïnspireerd met een verlangen om alle voorrechten en
zegeningen die het evangelie biedt, beschikbaar te stellen aan elk daartoe waardig lid van de kerk.
Ons bewust van de beloften gedaan door de profeten en presidenten van de kerk die ons zijn voorgegaan, dat eens in Gods eeuwige
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plan al onze broeders die het waardig zijn, het priesterschap zullen
ontvangen, en gezien de getrouwheid van hen wie het priesterschap
onthouden is, hebben wij lang en ernstig voor dezen, onze getrouwe
broeders, gepleit en vele uren in de bovenzaal van de tempel doorgebracht om de Heer om goddelijke leiding te smeken.
Hij heeft onze gebeden verhoord en door middel van openbaring
bevestigd dat de langbeloofde dag is aangebroken dat iedere getrouwe,
daartoe waardige man in de kerk het heilig priesterschap mag ontvangen, met de macht om het goddelijk gezag daarvan uit te oefenen, en
samen met zijn geliefden iedere zegening die daaruit voortvloeit te
genieten, waaronder de tempelzegens. Bijgevolg mogen alle daartoe
waardige mannelijke leden van de kerk tot het priesterschap worden
geordend, ongeacht hun ras of huidskleur. Wij dragen de priesterschapsleiders op de richtlijn te volgen die een zorgvuldig gevoerd
gesprek voorschrijft met alle kandidaten voor ordening tot óf het
Aäronisch óf het Melchizedeks priesterschap, om er zeker van te zijn
dat zij voldoen aan de vastgestelde normen.
Wij verklaren met alle ernst dat de Heer nu zijn wil heeft bekendgemaakt tot zegen van al zijn kinderen overal op aarde die willen
luisteren naar de stem van zijn bevoegde dienstknechten, en zich erop
voorbereiden iedere zegening van het evangelie te ontvangen.
Hoogachtend,
Spencer W. Kimball
N. Eldon Tanner
Marion G. Romney
Het Eerste Presidium
Daar wij Spencer W. Kimball als de profeet, ziener en openbaarder,
en president van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen erkennen, stel ik voor dat wij als constituerende samenkomst
deze openbaring aanvaarden als het woord en de wil van de Heer. Wie
hiermee instemt, gelieve het bekend te maken door het opsteken van
de rechterhand. Wie ertegen is, met hetzelfde teken.
De stemming om het genoemde voorstel aan te nemen was eenparig bevestigend.
Salt Lake City (Utah), 30 september 1978.

