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INLEIDING

De 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 boodschap-
pen, 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 persoon-
lijk 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 



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 herstel-
ling 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 bedie-
nen  (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 weer-
spiegelt 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 uiteen-
gezet 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 ver-
ordeningen en verrichtingen die verband houden met het heil, de 
bestemming van de aarde, de toestand van de mens na de opstan-
ding 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 
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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 enthou-
siast met de hand overgeschreven afschriften onder elkaar uitwis-
selden  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 openba-
ringen 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, begon-
nen kerkleden in Missouri een boek met de titel A Book of Command-
ments 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 Cove-
nants 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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    Aan latere uitgaven van de Leer en Verbonden zijn verdere openba-
ringen 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  Lec-
tures 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.

   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

Heer tot hun ziel van de waarheid van deze openbaringen had 
getuigd. Dit getuigenis werd in de Leer en Verbonden, in de uit-
gave 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 bui-
tengewoon verheugen, en wij bidden de Heer steeds dat het de 
mensenkinderen van nut zal zijn.

    De namen van de Twaalf waren:
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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 afdelin-
gen  Ook in deze uitgave is een aantal datums en plaatsnamen ver-
beterd, 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 geogra-
fische locaties tonen waar de openbaringen zijn ontvangen, plus ver-
beterde 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.
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CHRONOLOGISCHE VOLGORDE VAN DE INHOUD

Datum Plaats Afdeling
1823 september Manchester (New York) 2
1828 juli Harmony (Pennsylvania) 3
1829 februari Harmony (Pennsylvania) 4

maart Harmony (Pennsylvania) 5
april Harmony (Pennsylvania) 6, 7, 8, 9, 10
mei Harmony (Pennsylvania) 11, 12, 13*
juni Fayette (New York) 14, 15, 16, 17, 18
zomer Manchester (New York) 19

1830 Wayne County (New York) 74
april Fayette (New York) 20*, 21
april Manchester (New York) 22, 23
juli Harmony (Pennsylvania) 24, 25, 26
augustus Harmony (Pennsylvania) 27
september Fayette (New York) 28, 29, 30, 31
oktober Manchester (New York) 32
oktober Fayette (New York) 33
november Fayette (New York) 34
december Fayette (New York) 35*, 36*, 37*

1831 januari Fayette (New York) 38, 39, 40
februari Kirtland (Ohio) 41, 42, 43, 44
maart Kirtland (Ohio) 45, 46, 47, 48
mei Kirtland (Ohio) 49, 50
mei Thompson (Ohio) 51
juni Kirtland (Ohio) 52, 53, 54, 55, 56
juli Zion, Jackson County (Missouri) 57
augustus Zion, Jackson County (Missouri) 58, 59
augustus Independence (Missouri) 60
augustus De Missouri (Missouri) 61
augustus Chariton (Missouri) 62
augustus Kirtland (Ohio) 63
september Kirtland (Ohio) 64
oktober Hiram (Ohio) 65, 66
november Hiram (Ohio) 1, 67, 68, 69, 70, 133
december Hiram (Ohio) 71
december Kirtland (Ohio) 72

1832 januari Hiram (Ohio) 73
januari Amherst (Ohio) 75
februari Hiram (Ohio) 76
maart Hiram (Ohio) 77, 79, 80, 81
maart Kirtland (Ohio) 78

                              
                              
                              
                              
                        
                        
                      
                              
                              
                            
                          
                          
                              
                        
                              
                              
                              
                        
                          
                        
                        
                            
                              
                    
                              
                            
                              
                              
                              
                              
                              
                            
                    
                              
                              
                              
                              
                              
                        
                              



Datum Plaats Afdeling
1832 april Independence (Missouri) 82, 83

augustus Hiram (Ohio) 99
september Kirtland (Ohio) 84
november Kirtland (Ohio) 85
december Kirtland (Ohio) 86, 87*, 88

1833 februari Kirtland (Ohio) 89
maart Kirtland (Ohio) 90, 91, 92
mei Kirtland (Ohio) 93
juni Kirtland (Ohio) 95, 96
augustus Kirtland (Ohio) 94, 97, 98
oktober Perrysburg (New York) 100
december Kirtland (Ohio) 101

1834 februari Kirtland (Ohio) 102, 103
april Kirtland (Ohio) 104*
juni Fishing River (Missouri) 105
november Kirtland (Ohio) 106

1835 april Kirtland (Ohio) 107
augustus Kirtland (Ohio) 134
december Kirtland (Ohio) 108

1836 januari Kirtland (Ohio) 137
maart Kirtland (Ohio) 109
april Kirtland (Ohio) 110
augustus Salem (Massachusetts) 111

1837 juli Kirtland (Ohio) 112
1838 maart Far West (Missouri) 113*

april Far West (Missouri) 114, 115
mei Spring Hill, Daviess County 

(Missouri)
 

116
juli Far West (Missouri) 117, 118, 119, 120

1839 maart gevangenis te Liberty, Clay 
County (Missouri)

 
121, 122, 123

1841 januari Nauvoo (Illinois) 124
maart Nauvoo (Illinois) 125
juli Nauvoo (Illinois) 126

1842 september Nauvoo (Illinois) 127, 128
1843 februari Nauvoo (Illinois) 129

april Ramus (Illinois) 130
mei Ramus (Illinois) 131
juli Nauvoo (Illinois) 132

1844 juni Nauvoo (Illinois) 135
1847 januari Winter Quarters (nu Nebraska) 136
1890 oktober Salt Lake City (Utah) Officiële Verklaring 1
1918 oktober Salt Lake City (Utah) 138
1978 juni Salt Lake City (Utah) Officiële Verklaring 2
* in of bij de genoemde plaats
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1 1 a 3 Ne. 27:3; LV 20:1.  
GS Kerk van Jezus 
Christus.

  b LV 38:7–8.  
GS God, Godheid.

  c Deut. 32:1.
 2 a LV 133:16.

  b Filipp. 2:9–11.
  c GS Hart.
 3 a GS Opstand.
  b Luk. 8:17; 12:3;  

2 Ne. 27:11; Mrm. 5:8.
 4 a Ezech. 3:17–21; LV 63:37.  

GS Waarschuwen, 

waarschuwing;  
Zendingswerk.

  b GS Laatste dagen.
 6 a GS Jezus Christus —  

Gezag.
  b LV 72:21.
 7 a Deut. 5:29; Pred. 12:13.

1–7: de waarschuwende stem is tot 
alle mensen gericht; 8–16: afval en 
goddeloosheid gaan aan de weder-
komst vooraf; 17–23: Joseph Smith 
is geroepen om de waarheden en de 
machten van de Heer op aarde te her-
stellen; 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.

LUISTER, 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: c Luister, o volk 
van ver; en u die op de eilanden 
van de zee bent, luister allen.

2 Want voorwaar, de a stem van 
de Heer is tot alle mensen gericht, 
en er zal b niemand ontkomen; en 
er is geen oog dat niet zal zien, 
noch een oor dat niet zal horen, 

noch een c hart dat niet zal worden 
doordrongen.

3 En de a weerspannigen zullen 
met veel smart worden doorboord; 
want hun ongerechtigheden zul-
len van de daken worden b verkon-
digd, en hun geheime handelingen 
zullen worden onthuld.

4 En de waarschuwende a stem 
zal tot alle mensen zijn gericht, 
bij monde van mijn discipelen 
die Ik heb gekozen in deze b laat-
ste dagen.

5 En zij zullen uitgaan en nie-
mand zal hen weerhouden, want 
Ik, de Heer, heb hun geboden.

6 Zie, dit is mijn a gezag, en het 
gezag van mijn dienstknech-
ten, en mijn voorwoord op het 
boek van mijn geboden, die Ik 
hun heb gegeven om voor u b uit 
te geven, o bewoners van de  
aarde.

7 Welnu, a vrees en beef, o volk, 

AFDELING 1
Openbaring gegeven bij monde van de profeet Joseph Smith op 1 novem-
ber 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.
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 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 

eeuwigdurend 
verbond.

  d GS Afval.
 16 a Matt. 6:33.
  b Jes. 53:6.
  c LV 82:6.
  d Ex. 20:4;  

3 Ne. 21:17.  
GS Afgoderij.

  e Jes. 50:9.
  f LV 64:24;  

133:14.  
GS Babel, Babylon;  
Werelds, 
wereldsgezindheid.

 17 a Jes. 24:1–6.

want wat Ik, de Heer, daarin heb 
besloten, zal worden b vervuld.

8 En voorwaar, Ik zeg u dat zij 
die uitgaan en deze tijdingen aan 
de bewoners van de aarde bren-
gen, dat aan hen macht wordt 
gegeven om de ongelovigen en de 
a weerspannigen te b verzegelen, 
zowel op aarde als in de hemel;

9  ja, voorwaar, om hen te ver-
zegelen voor de dag dat de a ver-
bolgenheid van God mateloos 
op de b goddelozen zal worden 
uitgestort —

10 voor de a dag dat de Heer zal 
komen om ieder mens te b vergel-
den naar zijn c werken, en ieder 
mens toe te d meten 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 a toorn van de Heer is 
ontbrand, en zijn b zwaard is in 
de hemel ontbloot en het zal op 
de bewoners van de aarde vallen.

14 En de a 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 dienstknech-
ten, noch c acht willen slaan op 
de woorden van de profeten en 
apostelen, uit het midden van het 
volk d afgesneden zullen worden;

15 want zij zijn a afgedwaald van 
mijn b verordeningen, en hebben 
mijn c eeuwigdurend verbond 
d verbroken;

16 zij a zoeken niet de Heer om 
zijn gerechtigheid te vestigen, 
maar ieder mens wandelt op zijn 
b eigen c weg, en naar het d beeld 
van zijn eigen god, wiens beeld 
naar de gelijkenis van de wereld 
is en wiens wezen dat van een 
afgod is, die e oud 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 a bewo-
ners van de aarde zou overko-
men, heb Ik mij gericht tot mijn 
dienstknecht Joseph Smith jr. 
en heb tot hem gesproken van-
uit de hemel en hem geboden  
gegeven;
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 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.

  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, 

nederigheid, 
vernederen, 
verootmoedigen 
(zich).

  b GS Kennis.
 29 a GS Boek van  

Mormon.
 30 a LV 1:4–5, 17–18.
  b GS Herstelling van het 

evangelie;  
Kerk van Jezus 
Christus van de 
Heiligen der Laatste 
Dagen, De.

  c GS Duisternis, 
geestelijke.

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 a zwakke dingen van de 
wereld zullen tevoorschijn tre-
den 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 a spreken in de naam van 
God, de Heer, ja, de Heiland van 
de wereld;

21 opdat ook geloof kon toene-
men 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 a geboden zijn van 
Mij, en zijn mijn dienstknechten 

gegeven in hun zwakheid, naar 
de wijze van hun b taal, opdat zij 
tot c inzicht konden komen.

25 En voor zover zij dwaalden, 
het bekendgemaakt kon worden;

26 en voor zover zij a wijsheid 
zochten, zij onderricht konden 
worden;

27 en voor zover zij zondigden, 
zij a gekastijd konden worden, 
opdat zij zich zouden b bekeren;

28 en voor zover zij a ootmoedig 
waren, zij sterk gemaakt zouden 
worden en gezegend worden van 
omhoog, en van tijd tot tijd b ken-
nis zouden ontvangen.

29  En opdat, ja, mijn dienst-
knecht Joseph Smith jr., na de kro-
niek van de Nephieten te hebben 
ontvangen, macht zou hebben om 
door de genade van God, met de 
macht van God, het a Boek 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 c donkerheid en 
uit de duisternis, de enige ware 
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 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.

 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 GS Schriften, 
Schriftuur.

  b LV 58:31; 62:6;  
82:10.

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

  b LV 101:64.
  c Deut. 18:18;  

LV 18:33–38; 21:5.  
GS Openbaring;  
Stem (1).

  d GS Profeet.
  e GS Gezag;  

Steunen van 
kerkleiders.

 39 a 1 Joh. 5:6;  
LV 20:27; 42:17.

  b GS Waarheid.

en levende d kerk op het oppervlak 
van de gehele aarde, waarin Ik, de 
Heer, e welbehagen 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 a vergeving ontvangen.

33 En hij die zich niet a bekeert, 
hem zal zelfs het licht worden 
b ontnomen dat hij heeft ontvan-
gen; want mijn c Geest zal niet blij-
ven d inwerken 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 a alle vlees;

35 want Ik ben geen a aannemer 
des persoons, en wil dat alle men-
sen zullen weten dat de b dag spoe-
dig komt; de tijd is nog niet, maar 
is wél nabij, waarop c vrede van de 
aarde zal worden weggenomen 

en de d duivel macht zal hebben 
over zijn eigen rijk.

36  En ook de Heer zal macht 
hebben over zijn a heiligen en zal 
in hun b midden c regeren en zal 
ten d oordeel neerkomen op e Idu-
mea, ofwel de wereld.

37  Onderzoek deze a geboden, 
want ze zijn waar en betrouw-
baar, en de profetieën en b beloften 
die erin staan, zullen alle worden 
vervuld.

38 Wat Ik, de Heer, heb gespro-
ken, heb Ik gesproken, en Ik ver-
ontschuldig Mijzelf niet; en al 
gaan de hemelen en de aarde 
voorbij, mijn a woord zal niet 
voorbijgaan maar zal geheel wor-
den b vervuld, hetzij door mijn 
eigen c stem, hetzij door de stem 
van mijn d dienstknechten, dat is 
e hetzelfde.

39 Want zie, ja, zie, de Heer is 
God, en de a Geest getuigt, en het 
getuigenis is waar, en de b waar-
heid blijft voor eeuwig en altijd. 
Amen.
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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 tevoor-
schijn om de nakomelingen van Lehi  
te redden.

De a werken en de plannen en de 
doeleinden van God kunnen niet 
worden verijdeld, noch kunnen 
ze mislukken.

2  Want a God wandelt niet op 
kromme paden, noch wendt Hij 
Zich naar rechts of naar links, 

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 

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.

AFDELING 3
Openbaring gegeven aan de profeet Joseph Smith in juli 1828 te Har-
mony (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 mid-
del van de Urim en Tummim. (Zie afdeling 10.)

1: Elia zal het priesterschap open-
baren; 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 a Elia, voordat de b grote en 
geduchte dag van de Heer komt.

2 En a hij 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 vol-
komen worden verwoest.

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 geschied-
schrijvers die de kroniek hadden geschreven, die de wereld nu voor 
zich heeft als het Boek van Mormon. (Vergelijk Maleachi 4:5–6; als-
mede afdelingen 27:9; 110:13–16 en 128:18.)
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 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.

noch wijkt Hij af van hetgeen Hij 
heeft gezegd; daarom zijn zijn 
paden recht, en is zijn b gang één 
eeuwige ronde.

3 Bedenk, bedenk dat het niet 
het a werk 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 a wraak van een rechtvaar-
dig God op de hals halen, indien 
hij b roemt op zijn eigen kracht en 
de c raadgevingen van God als 
niets acht, en de stem van zijn 
eigen wil en d vleselijke begeerten  
najaagt.

5 Zie, deze dingen zijn u toever-
trouwd, 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 b overredingen van 
mensen.

7 Welnu, zie, u had de mens niet 
meer moeten a vrezen dan God. 
Want hoewel de mensen de raad-
gevingen van God als niets achten 
en zijn woorden b verachten —

8  toch had u getrouw moeten 
zijn; en Hij zou zijn arm heb-
ben uitgestrekt en u hebben 
beschermd tegen al de brandende 
a pijlen van de b tegenstander; en 
Hij zou in alle tijden van c nood 
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 barm-
hartig 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 wor-
den overgeleverd en gelijk andere 
mensen worden, en geen gave 
meer hebben.

12 En toen u datgene overhan-
digde waarvoor God u het zicht 
en de macht ter a vertaling had 
gegeven, hebt u hetgeen heilig 
was in handen van een godde-
loos b man gegeven,

13 die de raadgevingen van God 
als niets heeft geacht, en de hei-
ligste beloften die voor het aan-
gezicht van God waren gedaan, 
heeft verbroken en op zijn eigen 

LEER EN VERBONDEN 3:3–13 6



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.

Nu, zie, een a wonderbaar werk 
staat op het punt onder de mensen-
kinderen tevoorschijn te komen.

2 Daarom, u die zich in a dienst 
van God begeeft, zie toe dat u 

 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.

  c 2 Ne. 26:15–16.
  d Mrm. 8:2–3.
 19 a 1 Ne. 9:3, 5.
  b GS Gouden platen.
  c 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;  

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.

AFDELING 4
Openbaring gegeven bij monde van de profeet Joseph Smith aan zijn 
vader, Joseph Smith sr., in februari 1829 te Harmony (Pennsylvania).

oordeel heeft vertrouwd en op zijn 
eigen wijsheid heeft a geroemd.

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 a Leidsman vanaf het 
begin werd vertrapt.

16  Niettemin zal mijn werk 
voortgaan, want zoals de kennis 
van een a Heiland tot de wereld 
is gekomen door het b getuigenis 
van de Joden, zo zal ook de c ken-
nis van een Heiland tot mijn volk 
komen —

17 en tot de a Nephieten en de 
Jakobieten en de Jozefieten en de 
Zoramieten door het getuigenis 
van hun vaderen —

18 en dat a getuigenis zal ter ken-
nis komen van de b Lamanieten en 
de Lemuelieten en de Ismaëlieten, 
die in ongeloof zijn c verkommerd 

wegens de ongerechtigheid van 
hun vaderen, van wie de Heer 
geduld heeft dat zij hun broe-
ders, de Nephieten, d vernietigden 
wegens hun ongerechtigheden en 
hun gruwelen.

19  En juist voor dit a doel zijn 
deze b platen, die deze kronieken 
bevatten, bewaard: dat de c belof-
ten van de Heer, die Hij zijn volk 
heeft gedaan, zullen worden 
vervuld;

20 en dat de a Lamanieten ken-
nis omtrent hun vaderen zullen 
krijgen en dat zij de beloften van 
de Heer zullen kennen en dat zij 
het evangelie zullen b geloven 
en c vertrouwen op de verdien-
sten van Jezus Christus en wor-
den d verheerlijkt door het geloof 
in zijn naam, en dat zij door hun 
bekering zullen worden gered.  
Amen.

LEER EN VERBONDEN 3:14–4:27



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 a Martin Harris van 
Mij een getuigenis heeft verlangd 

dat u, mijn dienstknecht Joseph 
Smith jr., de b platen 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 gespro-
ken, heeft tot u gezegd: Ik, de 
Heer, ben God, en heb deze din-
gen aan u, mijn dienstknecht 
Joseph Smith jr., gegeven en heb 
u geboden dat u als a getuige van 
deze dingen zult staan;

3 en Ik heb u een verbond met 

 2 b GS Hart;  
Verstand.

  c Joz. 22:5;  
1 Sam. 7:3;  
LV 20:19; 76:5.

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

 3 a LV 11:4, 15; 36:5;  
63:57.  
GS Roepen, roeping, 
door God geroepen.

 4 a Joh. 4:35;  
Alma 26:3–5;  

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 GS Geduld.
  c GS Nederig, 

nederigheid, 
vernederen, 
verootmoedigen 
(zich).

  d GS IJver.
 7 a Matt. 7:7–8;  

2 Ne. 32:4.  
GS Gebed.

5 1 a LV 5:23–24;  
GJS 1:61.

  b GS Gouden platen.
 2 a GS Getuige, getuigen.

AFDELING 5
Openbaring gegeven bij monde van de profeet Joseph Smith in maart 
1829 te Harmony (Pennsylvania) op verzoek van Martin Harris.

Hem met geheel uw b hart, macht, 
verstand en kracht c dient, opdat 
u ten laatsten dage d schuldeloos 
voor God zult staan.

3 Daarom, indien u verlangens 
hebt om God te dienen, bent u tot 
het werk a geroepen;

4 want zie, het a veld is reeds wit 
om te b oogsten; en zie, hij die zijn 
sikkel met zijn macht inslaat, die 
legt een c voorraad aan, zodat hij 
niet verloren gaat maar redding 
brengt voor zijn ziel;

5  en a geloof, b hoop, c liefde en 
d naastenliefde, met het e oog 
alleen gericht op de f eer van God, 
maken hem geschikt voor het  
werk.

6 Houd geloof, a deugd, kennis, 
matigheid, b geduld, broederlijk-
heid, godsvrucht, naastenliefde, 
c ootmoed en d ijver in gedachte.

7  a Vraag en u zult ontvangen; 
klop en u zal worden openge-
daan. Amen.
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Mij laten aangaan dat u ze niet 
zult tonen, behalve aan die a per-
sonen die Ik u heb geboden; en u 
hebt er geen b macht over tenzij Ik 
u die schenk.

4 En u hebt een gave om de pla-
ten 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 schen-
ken 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 a luisteren;

6  want hierna zult u worden 
a geordend en zult u uitgaan en 
mijn b woorden overbrengen aan 
de mensenkinderen.

7 Zie, indien zij mijn woorden 
niet a geloven, 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 a ongelovig en b halsstar-
rig geslacht — mijn toorn is tegen 
hen ontbrand.

9  Zie, voorwaar, Ik zeg u: Ik 
heb die dingen die Ik u, mijn 
dienstknecht Joseph, heb toe-
vertrouwd, met een wijs doel in 

mijn bestel a bewaard, 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 din-
gen zal tonen, en zij zullen uit-
gaan 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 a niemand anders zal 
Ik deze macht schenken, om 
ditzelfde getuigenis onder dit 
geslacht te ontvangen bij dit begin 
van de opkomst en de verschij-
ning van mijn b kerk uit de wilder-
nis — helder als de c maan 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 b bezoeken 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 GS Herstelling van het 
evangelie;  
Kerk van Jezus 
Christus.

  c LV 105:31; 109:73.
 15 a LV 17.  

GS Getuigen van het 
Boek van Mormon.

 16 a Ether 4:11.
  b 1 Ne. 2:16.

LEER EN VERBONDEN 5:4–169



de c manifestatie van mijn d Geest; 
en zij zullen uit Mij worden e gebo-
ren, 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 even-
eens uitgaan ter a veroordeling 
van dit geslacht indien het zijn 
hart tegen hen verstokt;

19  want er zal een verwoes-
tende a gesel onder de bewoners 
van de aarde uitgaan, en herhaal-
delijk worden uitgestort van tijd 
tot tijd, indien zij zich niet b beke-
ren, totdat de aarde c leeg is en de 
bewoners ervan weggeteerd en 
volkomen vernietigd zijn door de 
lichtglans van mijn d komst.

20 Zie, Ik vertel u deze dingen 
zoals Ik het volk ook heb a verteld 
van de verwoesting van Jeruza-
lem; en mijn b woord zal in deze 
tijd worden bewaarheid zoals het 
tot nu toe is bewaarheid.

21  En nu gebied Ik u, mijn 
dienstknecht Joseph, u te beke-
ren, en oprechter voor mijn aan-
gezicht te wandelen en niet meer 
voor de overredingen van men-
sen te zwichten;

22 en onwrikbaar te zijn in het 
a onderhouden van de geboden 
waarmee Ik u heb geboden; en 

indien u dat doet, zie, dan schenk 
Ik u het eeuwige leven, ook al zou 
u worden b gedood.

23 En nu, voorts spreek Ik tot u, 
mijn dienstknecht Joseph, aan-
gaande de a man die het getuigenis 
verlangt —

24 zie, Ik zeg hem dat hij zich ver-
hoogt en zich niet voldoende voor 
mijn aangezicht verootmoedigt; 
maar indien hij zich voor mijn aan-
gezicht wil neerbuigen, en zichzelf 
verootmoedigen in krachtig gebed 
en geloof, in de oprechtheid van 
zijn hart, dan zal Ik hem een a aan-
blik vergunnen van de dingen die 
hij verlangt te zien.

25 En dan zal hij tot de men-
sen van dit geslacht zeggen: Zie, 
ik heb de dingen gezien die de 
Heer aan Joseph Smith jr. heeft 
getoond, en ik a weet 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 Har-
ris, 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.

 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; 

43:17–27.  
GS Laatste dagen;  
Tekenen van de tijden.

  b GS Bekeren (zich), 
bekering.

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

LV 133:41.  
GS Wederkomst van 
Jezus Christus.

 20 a 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.

LEER EN VERBONDEN 5:17–26 10



 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.

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 pro-
feet 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.

27 Maar indien hij dit loochent, 
verbreekt hij het verbond waar-
toe hij zich eerder jegens Mij heeft 
verbonden, en zie, dan staat hij 
onder veroordeling.

28 En nu, tenzij hij zich veroot-
moedigt en de dingen die hij heeft 
gedaan en die verkeerd waren aan 
Mij bekent, en zich jegens Mij ver-
bindt 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 ver-
taald, voor enige tijd zult ophou-
den, 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 aardopper-
vlak a weg te vagen; en om die 
reden, dat uw dagen zullen wor-
den verlengd, heb Ik u deze gebo-
den gegeven.

34  Ja, om die reden heb Ik 
gezegd: Houd op en wacht tot-
dat Ik u gebied, en Ik zal a mid-
delen verschaffen waardoor u 
datgene kunt volbrengen wat Ik 
u heb geboden.

35 En indien u a getrouw bent in 
het onderhouden van mijn gebo-
den, zult u b ten laatsten dage wor-
den verhoogd. Amen.
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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.

Een groot en a wonderbaar werk 
staat op het punt voor de mensen-
kinderen tevoorschijn te komen.

2 Zie, Ik ben God; sla acht op 
mijn a woord, dat levend en krach-
tig is, b scherper dan een twee-
snijdend zwaard, om vaneen te 
scheiden zowel gewrichten als 
merg; sla daarom acht op mijn 
woorden.

3 Zie, het a veld 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 a sikkel zal inslaan 
en maaien, die wordt door God 
geroepen.

5 Daarom, indien u Mij a 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 a streef ernaar de zaak 
van b Zion voort te brengen en te 
vestigen;

7 a zoek niet naar b rijkdom, maar 
naar c wijsheid, en zie, de d verbor-
genheden van God zullen u wor-
den 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 a bekering 
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 geze-
gend bent u wegens uw gave. 
Bedenk dat zij a heilig is en van 
omhoog komt —

11  en indien u a vraagt, zult u 
b verborgenheden kennen die 
groot en wonderbaar zijn; daarom 
zult u uw c gave oefenen, opdat u 
verborgenheden zult ontdekken, 

6 1 a Jes. 29:14;  
LV 4; 18:44.

 2 a Hebr. 4:12;  
Openb. 1:16;  
LV 27:1.

  b Hel. 3:29;  
LV 33:1.

 3 a Joh. 4:35;  
LV 31:4; 33:3;  
101:64.

 4 a Openb. 14:15–19;  
Alma 26:5;  
LV 11:3–4, 27.

 5 a 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 d overtuigen van de dwaling 
van hun wegen.

12 Maak uw gave aan niemand 
bekend, behalve aan hen die van 
uw geloof zijn. Ga niet lichtvaar-
dig om met a heilige dingen.

13 Indien u goed doet, ja, en a tot 
het b einde c getrouw blijft, zult u 
behouden worden in het konink-
rijk van God, hetgeen de grootste 
van alle gaven van God is; want er 
is geen grotere gave dan de gave 
van het d heil.

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 a verstand heb 
verlicht; en nu zeg Ik u deze din-
gen opdat u zult weten dat u ver-
licht 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 over-
leggingen van uw a hart b kent.

17 Ik zeg u deze dingen als een 
getuigenis tot u — dat de woor-
den ofwel het werk dat u hebt 
geschreven, a waar 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 fou-
ten 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 ver-
langens; a bewaar 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 b mijnen kwam, en de mijnen 
hebben Mij niet aangenomen. Ik 
ben het c licht dat in de d duisternis 
schijnt, en de duisternis begrijpt 
het niet.

22 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg 
u: Indien u een verder getuige-
nis verlangt, denk dan terug aan 
de nacht toen u Mij in uw hart 

 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.

 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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 22 a GS Onderscheid,  
gave van.

 23 a GS Vrede.
  b 1 Joh. 5:9;  

LV 18:2.
 25 a Mos. 8:13;  

LV 5:4; 9:1–5, 10.
 26 a LV 8:1; 9:2.  

GS Schriften, 
Schriftuur — Het 
tevoorschijn komen 
van Schriftuur 
geprofeteerd.

  b GS Goddeloos, 
goddeloosheid, 
goddelozen.

 27 a LV 35:20.
 28 a Deut. 19:15;  

2 Kor. 13:1;  
2 Ne. 27:12–14;  
LV 128:3.

 30 a LV 5:22; 135.  
GS Martelaar, 
martelaarschap.

  b Openb. 3:21.
  c GS Heerlijkheid.

 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.

aanriep om de waarheid van deze 
dingen te mogen a weten.

23 Heb Ik u daarover geen a vrede 
in uw gemoed geschonken? Welk 
groter b getuigenis kunt u hebben 
dan van God?

24 En nu, zie, u hebt een getuige-
nis ontvangen; want als Ik u din-
gen heb verteld die geen mens 
weet, hebt u dan niet een getui-
genis ontvangen?

25 En zie, Ik schenk u een gave, 
indien u die van Mij verlangt, om 
te a vertalen, evenals mijn dienst-
knecht Joseph.

26 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg 
u dat er a kronieken zijn die veel 
van mijn evangelie bevatten, die 
wegens de b goddeloosheid van de 
mensen zijn achtergehouden;

27 en nu gebied Ik u, dat indien u 
goede verlangens hebt — een ver-
langen om schatten in de hemel 
voor uzelf te verzamelen — u dan 
zult meehelpen om, met uw gave, 
die gedeelten van mijn a Schrif-
ten aan het licht te brengen die 
wegens ongerechtigheid verbor-
gen 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 

brengen; en door de mond van 
twee of drie a getuigen zal ieder 
woord vaststaan.

29 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg 
u: Indien zij mijn woorden en dit 
deel van mijn evangelie en bedie-
ning verwerpen, gezegend bent u, 
want zij kunnen u niet meer aan-
doen dan Mij.

30 En zelfs indien zij u a aandoen 
wat zij Mij hebben aangedaan, 
gezegend bent u, want u zult bij 
Mij b wonen in c heerlijkheid.

31 Maar indien zij mijn woor-
den, die zullen vaststaan door 
het a getuigenis dat zal wor-
den gegeven, niet b verwerpen, 
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 aan-
gaande een bepaalde zaak a ver-
gaderd zijn in mijn naam, zie, 
daar zal Ik in hun b midden zijn — 
aldus ben Ik in uw midden.

33 a Vrees niet om het goede te 
doen, mijn zonen, want wat u ook 
b zaait, dat zult u eveneens oog-
sten; indien u dus het goede zaait, 
zult u eveneens als uw loon het 
goede oogsten.
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1–3: Johannes de geliefde zal leven 
totdat de Heer komt; 4–8: Petrus, 
Jakobus en Johannes bezitten sleu-
tels van het evangelie.

En de Heer zei tot mij: a Johannes, 
mijn geliefde, wat b verlangt 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 a dood, opdat ik zal 
leven en zielen tot U zal brengen.

3 En de Heer zei tot mij: Voor-
waar, voorwaar, Ik zeg u: Omdat 

u dat verlangt, zult u a blijven tot-
dat Ik kom in mijn b heerlijkheid, 
en u zult c profeteren 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 a koninkrijk.

5  Ik zeg u, Petrus: Dat was 
een goed verlangen; maar mijn 

 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 — 

Verschijningen van 
Christus na zijn  
dood.

  b GS Kruisiging.
  c GS Koninkrijk van 

God of koninkrijk van 
de hemel.

  d Matt. 5:3, 10;  
3 Ne. 12:3, 10.

7 1 a GS Johannes, zoon van 
Zebedeüs.

  b 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.

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.

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 a zondig niet meer; ver-
richt in alle ernst het werk dat Ik 
u heb geboden.

36 a Vertrouw op Mij bij iedere 
gedachte; twijfel niet, vrees niet.

37 a Zie de wonden waar mijn zij 
werd doorstoken, en ook de teke-
nen van de b nagels in mijn handen 
en voeten; wees getrouw, onder-
houd mijn geboden en u zult het 
c koninkrijk van de hemel d beër-
ven. Amen.
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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 ver-
talen komen door geloof.

a 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 b kennis ontvangen van alle din-
gen die u c in geloof vraagt, met 
een oprecht hart, in de overtui-
ging dat u kennis zult ontvangen 

aangaande de graveersels van 
oude d kronieken, ja, eeuwen-
oude, die de gedeelten van mijn 
Schriften bevatten waarover door 
de e manifestatie van mijn Geest 
gesproken is.

2  Ja, zie, Ik zal in uw gedach-
ten en in uw a hart tot u b spreken 
door de c Heilige 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 

 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.  

GS Sleutels van het 
priesterschap.

 8 a GS Vreugde.
8 1 a GJS 1:66.  

GS Cowdery, Oliver.
  b GS Kennis.
  c GS Gebed.

  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.

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.

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 a dienende engel; hij zal die-
nen ten behoeve van hen die b erf-
genaam van het heil zullen zijn, 
die op c aarde 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 a sleutels van 
deze bediening geven totdat Ik 
kom.

8 Voorwaar, Ik zeg u: U beiden 
zult naar uw verlangens ontvan-
gen, want u a verheugt zich beiden 
in hetgeen u hebt verlangd.
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 3 a Ex. 14:13–22; Deut. 11:4; 
1 Ne. 4:2; Mos. 7:19.  
GS Rode Zee.

 5 a Deut. 11:18–19.
 10 a GS Geloof, geloven.
  b LV 88:63–65.

 11 a LV 9:1, 10.
9 1 a LV 8:1, 11.
  b GJS 1:67.

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.

Israël op het droge door de a Rode 
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 vij-
anden redden, terwijl die u, indien 
het niet zo was, zouden doden en 
uw ziel tot de ondergang voeren.

5 O, denk aan deze a woorden 
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 bekendge-
maakt;

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 won-
derbare 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 vra-
gen 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 a geloof 
niets kunt doen; vraag daarom in 
geloof. Ga niet lichtvaardig met 
deze dingen om; b vraag niet om 
datgene waar u niet om behoort 
te vragen.

11 Vraag om de verborgenheden 
van God te mogen weten, en om 
te mogen a vertalen 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 gespro-
ken. Amen.

1–6: er zullen nog andere eeuwen-
oude kronieken moeten worden ver-
taald; 7–14: het Boek van Mormon 
wordt vertaald door studie en door 
geestelijke bevestiging.

Zie, Ik zeg u, mijn zoon: Omdat u 

niet hebt a vertaald volgens hetgeen 
u van Mij verlangde, en wederom 
bent begonnen te b schrijven voor 
mijn dienstknecht Joseph Smith jr., 
daarom wil Ik dat u doorgaat tot-
dat u die kroniek, die Ik hem heb 
toevertrouwd, hebt voltooid.
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2 En dan, zie, heb Ik nog a andere 
b 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 verta-
len, dat Ik u dat voorrecht heb 
ontnomen.

6 a Mor 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 a uitvorsen; 
daarna moet u Mij b vragen of het 
juist is, en indien het juist is, zal 
Ik uw c boezem in u doen d bran-
den; bijgevolg zult u e voelen dat 
het juist is.

9 Maar indien het niet juist is, 
zult u zulke gevoelens niet heb-
ben, maar zult u een a verdoving 
van gedachten hebben die u het-
geen verkeerd is zal doen verge-
ten; 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 a vertalen; 
het is echter niet raadzaam dat u 
nu vertaalt.

11 Zie, het was wél raadzaam 
toen u begon; maar u a vreesde, 
en de tijd is voorbij, en nu is het 
niet raadzaam;

12 want ziet u niet dat Ik mijn 
dienstknecht a Joseph voldoende 
kracht heb gegeven waardoor het 
is goedgemaakt? En geen van u 
beiden heb Ik veroordeeld.

13 Doe hetgeen Ik u heb gebo-
den, en u zult voorspoedig zijn. 
Wees getrouw, en zwicht voor 
geen enkele a verzoeking.

14  Houd stand in het a werk 
waartoe Ik u heb b geroepen, en 
geen haar van uw hoofd zal ver-
loren gaan, en u zult ten laatsten 
dage worden c verhoogd. Amen.

 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.

AFDELING 10
Openbaring gegeven aan de profeet Joseph Smith te Harmony 
(Pennsylvania), waarschijnlijk in april 1829, hoewel gedeelten al 
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1–26: Satan hitst goddeloze men-
sen 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 mid-
del van de a Urim en Tummim 
te vertalen, aan een b goddeloos 
mens hebt overhandigd, hebt u 
ze verloren.

2 En tegelijkertijd hebt u ook uw 
gave verloren, en uw a verstand 
werd verduisterd.

3 Niettemin is zij u nu wederom 
a teruggegeven; daarom, zie toe 
dat u getrouw bent en doorgaat 

teneinde de rest van het vertaal-
werk te voltooien zoals u bent 
begonnen.

4 Loop niet a harder, of werk niet 
meer, dan u b kracht en middelen 
worden verschaft om u in staat 
te stellen te vertalen; maar wees 
c ijverig tot het einde.

5 a Bid altijd, opdat u de over-
winnaar 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 b man 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 

10 1 a GS Urim en Tummim.
  b LV 3:1–15.
 2 a GS Verstand.
 3 a LV 3:10.

 4 a Mos. 4:27.
  b Ex. 18:13–26.
  c Matt. 10:22.  

GS IJver.

 5 a 3 Ne. 18:15–21.  
GS Gebed.

 6 a LV 5:32–33; 38:13.
  b LV 5:1–2.

uit de zomer van 1828 kunnen dateren. Hierin stelt de Heer Joseph 
op de hoogte van veranderingen die goddeloze mensen hebben aan-
gebracht in de 116 met de hand geschreven bladzijden van de verta-
ling 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 tegen-
strijdigheden 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.)
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aan hem hebt overhandigd, zie, 
hebben goddeloze mensen ze u 
ontnomen.

9 Daarom hebt u ze overgele-
verd, ja, dat wat heilig was, aan 
goddeloosheid.

10 En zie, a Satan 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 het-
geen u hebt vertaald en hebt laten 
opschrijven;

12 en op die wijze heeft de dui-
vel 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 a gevangen 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 bewe-
gen de Heer, uw God, te verzoe-
ken 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 

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 over-
eenstemmen, en wij zullen zeggen 
dat hij in zijn woorden heeft gelo-
gen, en dat hij geen gave heeft, en 
dat hij geen macht heeft;

19 daarom zullen wij hem ver-
nietigen, 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 a verdorven en 
vol b goddeloosheid en gruwelen; 
en zij hebben de c duisternis meer 
d lief dan het licht, want hun e wer-
ken zijn boos; daarom willen zij 
Mij niet vragen.

22 a Satan hitst hen op, opdat hij 
hun ziel tot vernietiging zal kun-
nen b voeren.

23 En aldus heeft hij een gesle-
pen plan gesmeed met de 
gedachte het werk van God te 
vernietigen; maar Ik zal hun 

 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, 

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 a oordeel zal het 
zich tot hun schande en veroorde-
ling 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 a liegen 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 b hel; en 
aldus brengt hij hen ertoe zichzelf 
in hun eigen c valstrik te vangen.

27  En aldus gaat hij op aarde 
op en neer en a heen en weer, en 
tracht hij de zielen van de mensen 
te b vernietigen.

28 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: 
Wee hem die liegt om te a bedrie-
gen, 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 bedro-
gen  — en aldus haalt hij hen 
met vleitaal over om ongerech-
tigheid te bedrijven, om u ertoe 
te bewegen de Heer, uw God, te 
a verzoeken.

30 Zie, Ik zeg u dat u die woor-
den die u uit handen hebt gege-
ven, 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 ver-
talen, maar dat u zichzelf hebt 
tegengesproken.

32 En zie, zij zullen dat bekend-
maken, en Satan zal het hart van 
de mensen verstokken om hen 
tot toorn tegen u op te hitsen, 
zodat zij mijn woorden niet zul-
len geloven.

33 Aldus denkt a Satan uw getui-
genis in dit geslacht te over-
weldigen, zodat het werk niet 
in dit geslacht tevoorschijn zal  
komen.

34 Maar zie, hier is wijsheid, en 
omdat Ik u a wijsheid 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;

 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.

 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 GS Misleiden, 
misleiding.

  b Rom. 2:3.  
GS Gerechtigheid.

 29 a Matt. 4:7.
 33 a GS Duivel.
 34 a GS Wijsheid.
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37 maar omdat u niet altijd kunt 
a beoordelen wie rechtvaardig is, 
ofwel omdat u de goddelozen 
niet altijd van de rechtvaardi-
gen kunt onderscheiden, daarom 
zeg Ik tot u: b Zwijg totdat het Mij 
goeddunkt de wereld alle dingen 
dienaangaande bekend te maken.

38 Welnu, voorwaar, Ik zeg u dat 
een verslag van die a dingen die u 
hebt geschreven, die u uit handen 
hebt gegeven, op de b platen 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 pla-
ten van Nephi.

40 En nu, omdat het verslag dat 
op de platen van Nephi is gegra-
veerd 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 a platen van Nephi staan 
vertalen, tot u bij de regering van 
koning Benjamin komt, ofwel tot 
u komt bij hetgeen u hebt ver-
taald, 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 

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 wer-
pen; 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 a dit 
werk bevat al die delen van mijn 
b evangelie waarvan mijn heilige 
profeten, ja, en ook mijn discipe-
len, in hun gebeden hebben c ver-
langd dat zij tot dit volk zouden 
komen.

47 En Ik heb hun gezegd dat het 
hun zou worden a gegeven vol-
gens hun b geloof 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 a Lamanieten, 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 

 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 

gegaan, vertaald was 
uit een deel van de 
platen dat het ‘Boek 
Lehi’ heet.

  b GS Platen.
 41 a WvM 1:3–7.
 46 a GS Boek van  

Mormon.
  b 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 mogelijker-
wijs andere natiën dit land zou-
den 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 a vre-
zen, want die zullen het b konink-
rijk van de hemel c beërven.

56  Maar het zijn zij die Mij 
niet a vrezen, noch mijn geboden 
onderhouden, maar voor zichzelf 
b kerken opbouwen uit c winstbe-
jag, ja, en allen die goddeloos han-
delen en het koninkrijk van de 
duivel opbouwen — ja, voorwaar, 

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 a licht dat in de 
duisternis schijnt, en de duister-
nis begrijpt het niet.

59 Ik ben het die tot mijn disci-
pelen heeft gezegd: Nog a andere 
b schapen heb Ik, die niet van deze 
stal zijn — en er waren er velen 
die Mij c niet begrepen.

60 En Ik zal dit volk tonen dat Ik 
nog andere schapen had, en dat 
zij een tak waren van het a huis 
van Jakob;

61  en Ik zal hun wonderbare 
werken, die zij in mijn naam heb-
ben gedaan, aan het licht brengen;

62  ja, en Ik zal ook mijn evan-
gelie, dat hun is bediend, aan 
het licht brengen, en zie, zij zul-
len niet verloochenen wat u hebt 
ontvangen, maar zij zullen het 
opbouwen en de ware punten van 
mijn a leer, 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, a Satan 
hitst het hart van de mensen op 
tot b twist over de punten van mijn 
leer; en in die dingen dwalen zij, 

 55 a GS Vrees.
  b GS Koninkrijk van 

God of koninkrijk van 
de hemel.

  c Matt. 5:10.
 56 a Pred. 12:13–14.
  b GS Duivel — De kerk 

van de duivel.
  c 4 Ne. 1:26.
 57 a Rom. 1:4.
 58 a LV 6:21.
 59 a Joh. 10:16.
  b GS Goede herder.
  c 3 Ne. 15:16–18.

 60 a GS Wijngaard van de 
Heer.

 62 a 3 Ne. 11:31–40.
 63 a GS Duivel.
  b GS Twist.
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1–6: arbeiders in de wijngaard zullen 
het heil verkrijgen; 7–14: zoek wijs-
heid, 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 profe-
tie; 28–30: wie Christus ontvangen, 
worden de zonen van God.

a Een groot en wonderbaar werk 
staat op het punt onder de mensen-
kinderen tevoorschijn te komen.

2  Zie, Ik ben God; sla a acht 
op mijn b woord, dat levend en 
c krachtig is, d scherper dan een 
tweesnijdend zwaard, om van-
een te scheiden zowel gewrich-
ten als merg; sla daarom acht op 
mijn woord.

 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.

  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.

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.

want zij c verdraaien de Schriften 
en verstaan ze niet.

64 Daarom zal Ik hun deze grote 
verborgenheid ontvouwen;

65  want zie, Ik zal hen a ver-
gaderen zoals een hen haar 
kuikens onder haar vleugels ver-
gadert, indien zij hun hart niet 
verstokken;

66  ja, indien zij willen komen, 
mogen zij komen en vrijelijk van 
de a wateren des levens nemen.

67 Zie, dit is mijn leer: Wie zich 
bekeert en a tot Mij komt, die is 
mijn b kerk.

68 Wie a meer of minder verkon-
digt dan dit, die is niet van Mij, 
maar is b tegen 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 a rots ves-
tigen, en de b poorten van de hel 
zullen hen niet overweldigen.

70  En nu, denk aan de woor-
den van Hem die het leven en 
het a licht van de wereld is, uw 
Verlosser, uw b Heer en uw God.  
Amen.
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 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.

 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, 

wandelen met God.
  d GS Nederig, 

nederigheid, 
vernederen, 
verootmoedigen 
(zich).

  e Matt. 7:1–5;  
Alma 41:14–15.

 13 a GS Verstand.
  b LV 76:12.
  c GS Vreugde.
 14 a GS Rechtvaardig, 

rechtvaardigen, 
rechtvaardigheid.

3 Zie, het veld is reeds a wit om 
te oogsten; daarom, laat wie ver-
langt te maaien, zijn sikkel inslaan 
met zijn macht en maaien zolang 
de dag duurt, opdat hij voor zijn 
ziel b eeuwigdurend heil zal c ver-
garen in het koninkrijk van God.

4 Ja, wie zijn a sikkel zal inslaan 
en maaien, die wordt door God 
geroepen.

5 Daarom, indien u Mij a 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 a Zion voort te brengen en te 
vestigen.

7 Zoek niet naar a rijkdom, maar 
naar b wijsheid; en zie, de verbor-
genheden van God zullen u wor-
den 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 a Spreek enkel over b bekering 
tot dit geslacht. Onderhoud mijn 
geboden en help mee om mijn 

werk voort te brengen, c volgens 
mijn geboden, en u zult worden 
gezegend.

10 Zie, u hebt een a gave, ofwel u 
zult een gave hebben, indien u die 
in geloof van Mij zult verlangen, 
met een b oprecht 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 a licht 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 a vertrouwen in 
die b Geest die ertoe beweegt goed 
te doen — ja, recht te doen, c oot-
moedig te d wandelen, rechtvaar-
dig te e oordelen; en dat is mijn 
Geest.

13 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg 
u: Ik zal u van mijn Geest mee-
delen, die uw a verstand zal b ver-
lichten, die uw ziel met c vreugde 
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 a gerechtigheid, vol 
geloof vertrouwend op Mij dat u 
zult ontvangen.
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 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;  

LV 84:85.
 22 a I.E. de Bijbel.
  b GS Schriften, 

Schriftuur — Waarde 
van de Schriften.

  c I.E. het Boek van 
Mormon.

  d Alma 29:8.
 23 a GJS 1:4.
  b Matt. 6:33.
 24 a Matt. 7:24–27.
  b 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.

15  Zie, Ik gebied u dat u niet 
hoeft te veronderstellen dat u 
geroepen bent om te prediken 
alvorens u a geroepen wordt.

16 Wacht nog wat langer, totdat 
u mijn woord, mijn a rots, 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 meehel-
pen 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 ver-
kondigen, maar tracht eerst mijn 
woord te a verkrijgen, 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; bestu-
deer mijn a woord dat onder de 

mensenkinderen is uitgegaan, en 
b bestudeer ook c mijn woord dat 
onder de mensenkinderen tevoor-
schijn zal komen, ofwel dat nu 
wordt vertaald, ja, totdat u alles 
hebt verkregen wat Ik de mensen-
kinderen in dit geslacht zal d toe-
staan, en dan zullen alle dingen 
daaraan worden toegevoegd.

23  Zie, u bent a Hyrum, mijn 
zoon; b zoek het koninkrijk van 
God, en alle dingen zullen wor-
den toegevoegd naar hetgeen 
rechtvaardig is.

24 a Bouw 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, a bewaar 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 a Jezus Christus, de 
Zoon van God. Ik ben het leven en 
het b licht van de wereld.

29 Ik ben het die tot de mijnen 
kwam, en de mijnen hebben Mij 
niet aanvaard;
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30 maar voorwaar, voorwaar, Ik 
zeg u dat zovelen als Mij wél aan-
vaarden, hun zal Ik a macht geven 

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

1–6: arbeiders in de wijngaard zul-
len het heil verkrijgen; 7–9: allen die 
verlangend en geschikt zijn mogen 
in het werk van de Heer meehelpen.

a Een groot en wonderbaar werk 
staat op het punt onder de mensen-
kinderen 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 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 heb-
ben om dit werk tevoorschijn te 
brengen en te vestigen;

8 en niemand kan aan dit werk 
meewerken tenzij hij a ootmoedig 
en vol b liefde is, c geloof, d hoop 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.
  b GS Zonen en dochters 

van God.
12 1 a Zie LV 11:1–6 voor 

soortgelijke 

   verwijzingen.
 8 a GS Nederig, 

nederigheid, 
vernederen, 
verootmoedigen 

(zich).
  b GS Liefde.
  c GS Geloof, geloven.
  d GS Hoop.
  e GS Naastenliefde.

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 voort-
gang 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.
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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 

De sleutels en bevoegdheden van 
het Aäronisch priesterschap worden 
uiteengezet.

Aan u, mijn mededienstknech-
ten, a verleen ik, in naam van de 
Messias, het b priesterschap van 
Aäron, dat de sleutels omvat van 

de bediening van c engelen en van 
het evangelie van d bekering en 
van de e doop door onderdompe-
ling 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 g gerechtigheid.

13 1 a GJS 1:68–75.  
GS Ordenen, 
ordening.

  b LV 27:8; 84:18–34.  
GS Aäronisch 
priesterschap.

  c GS Engelen.
  d GS Bekeren (zich), 

   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.

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 Johan-
nes, 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.)



14 1 a Zie LV 11:1–6 
voor soortgelijke 
verwijzingen.

 7 a Lev. 26:3–12;  
Joh. 15:10;  
Mos. 2:22, 41;  
LV 58:2.

  b GS Volharden.
  c 2 Ne. 31:20; LV 6:13.  

GS Eeuwig leven.
 8 a GS Heilige Geest.
  b Mos. 18:8–10. 

   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.

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.

a Een groot en wonderbaar werk 
staat op het punt voor de mensen-
kinderen 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. Onder-
houd mijn geboden in alle dingen.

7  En indien u mijn a geboden 
onderhoudt en b volhardt tot het 
einde, zult u het c eeuwige 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 vertrou-
wende, de a Heilige Geest zult 
ontvangen, die doet spreken, 
opdat u als b getuige 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 a Jezus Christus, de 
b Zoon van de c levende God, die 
de hemelen en de d aarde heeft 
e geschapen, een f licht dat niet 
in de g duisternis kan worden  
verborgen;

10 welnu, Ik moet de a volheid 
van mijn evangelie brengen van 
de b andere 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.

middel van de Urim en Tummim. David Whitmer is later een van de 
drie getuigen van het Boek van Mormon geworden.
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1–2: de arm van de Heer is over 
de gehele aarde; 3–6: het evange-
lie 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 a macht, 
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 geze-
gend, en voor het spreken van 
mijn woorden die Ik u heb gege-
ven volgens mijn geboden,

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

15 2 a Hel. 3:29–30.  
GS Macht.

 6 a LV 18:15–16.  
GS Zendingswerk.

  b GS Rust, rusten.
  c GS Koninkrijk van God 

of koninkrijk van de 
hemel.

  d GS Vader in de hemel.
16 1 a Zie LV 15 voor 

soortgelijke 
verwijzingen.

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.

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 persoon-
lijk 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 evange-
lie prediken en zielen redden is het 
waardevolst.

a Luister, mijn dienstknecht Peter, 
en hoor naar de woorden van 

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 
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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 geze-
gend, en voor het spreken van 
mijn woorden die Ik u heb gege-
ven volgens mijn geboden.

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

17 1 a Mrm. 6:6; GJS 1:52.  
GS Platen.

  b 2 Ne. 27:12;  
Ether 5:2–4;  
LV 5:15. Zie ook ‘ 
Het getuigenis 

   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.

AFDELING 17
Openbaring gegeven bij monde van de profeet Joseph Smith aan Oli-
ver Cowdery, David Whitmer en Martin Harris in juni 1829 te Fay-
ette (New York), vóór zij de gegraveerde platen aanschouwden die de 
kroniek van het Boek van Mormon bevatten. Joseph en zijn schrij-
ver, 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 geïnspi-
reerd 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 getui-
gen de platen en andere heilige voor-
werpen zien; 5–9: Christus getuigt 
van de goddelijke oorsprong van het 
Boek van Mormon.

Zie, Ik zeg u dat u moet vertrou-
wen op mijn woord, en indien u 
dat doet met een volmaakt voor-
nemen van hart, zult u de a pla-
ten b zien, en ook de borstplaat, het 
c zwaard van Laban, de d Urim en 
Tummim, die aan de e broer van 

Jared werden gegeven op de berg, 
toen hij van f aangezicht tot aan-
gezicht met de Heer sprak, en de 
g wonderbaarlijke wegwijzers die 
aan Lehi werden gegeven toen hij 
in de wildernis was in de kust-
streek van de h Rode Zee.

2 En het is door uw geloof dat 
u ze krijgt te zien, ja, door dat 
geloof dat de profeten van wel-
eer hadden.

3  En nadat u geloof hebt ver-
kregen en ze met eigen ogen hebt 
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gezien, zult u ervan a 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 doelein-
den aangaande de mensenkin-
deren door dit werk teweeg kan  
brengen.

5  En u zult getuigen dat u ze 
hebt gezien, evenals mijn dienst-
knecht 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 ver-
taald, ja, dat b gedeelte dat Ik 
hem heb geboden, en zowaar 

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 gege-
ven, doet, zullen de a poorten van 
de hel u niet overweldigen; want 
mijn b genade is u genoeg, en u 
zult ten laatsten dage worden 
c verhoogd.

9 En Ik, Jezus Christus, uw a Heer 
en uw God, heb het tot u gespro-
ken, opdat Ik mijn rechtvaardige 
doelen aangaande de mensenkin-
deren zal kunnen teweegbrengen. 
Amen.

 3 a GS Getuige, getuigen;  
Getuigen.

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

3 Ne. 26:7–10.

 8 a Matt. 16:18;  
3 Ne. 11:39;  
LV 10:69.

  b GS Genade.
  c 1 Ne. 13:37;  

3 Ne. 27:14–15, 22;  
LV 9:14.

 9 a GS Heer.

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 ongerechtig-
heid; 9–16: de waarde van zielen is 
groot; 17–25: om het heil te verkrij-
gen, moeten de mensen de naam van 
Christus op zich nemen; 26–36: de 
roeping en zending van de Twaalf 
geopenbaard; 37–39: Oliver Cow-
dery en David Whitmer moeten de 
Twaalf uitzoeken; 40–47: om het heil 

te verkrijgen moeten de mensen zich 
bekeren, zich laten dopen en de gebo-
den 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 
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geschreven a waar 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 a geschreven 
staan, vertrouwt;

4 want daarin staan alle dingen 
geschreven aangaande de grond-
legging van mijn kerk, mijn a evan-
gelie en mijn b rots.

5  Welnu, indien u mijn kerk 
opbouwt op de grondslag van 
mijn evangelie en mijn rots, zul-
len de poorten van de hel u niet 
overweldigen.

6 Zie, de a wereld rijpt in onge-
rechtigheid; en het is nodig dat 
de mensenkinderen tot beke-
ring 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 a gedoopt, 
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 a geboden b nauwgezet onder-
houdt, zal hij met het eeuwige 

leven worden c gezegend; en zijn 
naam is d Joseph.

9 En nu, Oliver Cowdery, spreek 
Ik tot u, en ook tot David Whit-
mer, bij wijze van gebod; want 
zie, Ik gebied alle mensen overal 
zich te bekeren, en Ik spreek tot 
u zoals tot mijn a apostel Pau-
lus, want u bent geroepen met 
dezelfde roeping als waarmee hij 
was geroepen.

10 Bedenk dat de a waarde van 
b zielen groot is in de ogen van 
God;

11 want zie, de Heer, uw a Ver-
losser, heeft de b dood in het vlees 
ondergaan; aldus heeft Hij de c pijn 
van alle mensen d geleden, opdat 
alle mensen zich zouden kunnen 
bekeren en tot Hem komen.

12 En Hij is uit de doden a weer 
opgestaan, opdat Hij alle men-
sen tot Zich zou kunnen bren-
gen, op de voorwaarden van  
b bekering.

13 En hoe groot is zijn a vreugde 
over de ziel die zich bekeert!

14 Welnu, u bent geroepen om 
dit volk bekering toe te a roepen.

15 En al ware het zo dat u al uw 
dagen arbeidde om dit volk beke-
ring toe te roepen, en slechts één 
a ziel tot Mij bracht, hoe groot zal 

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 GS IJver.
  c GS Zegen, zegenen, 

zegening.
  d 2 Ne. 3:14–15.  

GS Smith jr., Joseph.
 9 a Rom. 1:1.
 10 a GS Ziel — Waarde  

van zielen.
  b GS Ziel.
 11 a GS Verlosser.
  b GS Kruisiging.
  c GS Verlossen, 

verlossing, verlost.

  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 a konink-
rijk van mijn Vader, hoe groot zal 
dan uw b vreugde zijn indien u 
c vele zielen tot Mij brengt!

17  Zie, u hebt mijn evange-
lie vóór u, en mijn rots, en mijn  
a heil.

18 a Bid de Vader in mijn b naam 
in vertrouwen, gelovende dat u 
zult ontvangen, en u zult de Hei-
lige Geest hebben, die alle dingen 
openbaart die voor de mensen-
kinderen c nuttig zijn.

19  En indien u geen a geloof, 
b hoop en c naastenliefde hebt, kunt 
u niets doen.

20  a Bestrijd geen enkele kerk, 
behalve de b kerk van de duivel.

21 Neem de a naam van Chris-
tus op u en b spreek de waarheid 
in c ernst.

22 En zovelen als er zich beke-
ren en zich laten a dopen in mijn 
naam, die Jezus Christus is, en tot 
het einde b volharden, zullen wor-
den behouden.

23  Zie, Jezus Christus is de 
a naam die door de Vader is gege-
ven, en er is geen andere naam 

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 a naam 
niet kennen waarmee zij worden 
genoemd, kunnen zij geen woon-
plaats hebben in het b koninkrijk 
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 heb-
ben mijn b naam 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 voor-
nemen van hart, zijn zij geroe-
pen om uit te gaan in de gehele 
a wereld om mijn b evangelie tot 
c ieder schepsel te prediken.

29 En zij zijn het die door Mij 
worden geordend om in mijn 

 16 a GS Koninkrijk van 
God of koninkrijk van 
de hemel.

  b Alma 26:11.  
GS Vreugde.

  c GS Zendingswerk.
 17 a GS Heil.
 18 a GS Gebed.
  b Joh. 15:16.
  c LV 88:63–65.
 19 a GS Geloof, geloven.
  b GS Hoop.
  c GS Naastenliefde.

 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;  

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

 25 a Mos. 5:9–14.
  b GS Celestiale 

heerlijkheid.
 26 a LV 90:8–9;  

112:4.
 27 a GS Apostel.
  b LV 27:12.
 28 a Mark. 16:15–16.
  b GS Evangelie.
  c LV 1:2; 42:58.
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naam te a dopen, 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 a ordenen; om mijn 
evangelie te verkondigen b vol-
gens 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 a woorden 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 a stem 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 a getuigen dat 
u mijn stem hebt gehoord en mijn 
woorden kent.

37  En nu, zie, Ik geef het u, 
Oliver Cowdery, en ook David 
Whitmer, de Twaalf uit te zoe-
ken, die de verlangens zul-
len 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 a aanbidden 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 a verantwoordelijkheid heb-
ben bereikt.

43 En nu, nadat u dit hebt ont-
vangen, moet u in alle dingen 
mijn a geboden onderhouden;

44 en door uw handen zal Ik 
een a wonderbaar werk onder 
de mensenkinderen werken, om 
velen van hun zonden te b overtui-
gen, opdat zij tot bekering kun-
nen komen, en opdat zij tot het 
koninkrijk van mijn Vader kunnen  
komen.

 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 GS Schriften, 
Schriftuur.

 35 a LV 1:38.  
GS Stem (1).

 36 a GS Getuigen.
 38 a GS Werken.
 40 a GS Aanbidden, 

aanbidding.
 42 a 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.
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45  Welnu, de zegeningen die 
Ik u geef, gaan alle dingen a te  
boven.

46  En indien u, nadat u dit 
hebt ontvangen, mijn geboden 
niet a onderhoudt, kunt u niet 

behouden worden in het konink-
rijk van mijn Vader.

47  Zie, Ik, Jezus Christus, uw 
Heer en uw God, en uw Verlos-
ser, heb het door de macht van 
mijn Geest gesproken. Amen.

 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.

 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.

AFDELING 19
Openbaring gegeven bij monde van Joseph Smith te Manchester 
(New York), waarschijnlijk in de zomer van 1829. In zijn geschie-
denis 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, 
b Christus de Heer; ja, Ik ben het, 
het begin en het einde, de Verlos-
ser 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 b onderwerpen —

3  en Ik behoud alle a macht, 
ja, om Satan en zijn werken te 

b vernietigen bij de c voleinding 
van de wereld en op de laatste 
grote dag van het oordeel dat Ik 
over de bewoners ervan zal uit-
spreken, waarbij Ik ieder mens zal 
d oordelen naar zijn e werken en de 
daden die hij heeft verricht.

4 En voorzeker moet ieder mens 
zich a bekeren of b lijden, want Ik, 
God, ben c eindeloos.

5 Daarom a herroep Ik de oorde-
len die Ik zal vellen niet, maar er 
zullen weeën uitgaan, geween, 
b geweeklaag en tandengeknars, 
ja, naar hen die zich aan mijn c lin-
kerhand bevinden.

6 Evenwel staat er a niet geschre-
ven dat er aan die kwelling geen 
eind zal komen, maar er staat 
geschreven b eindeloze kwelling.

7  Voorts staat er geschreven 
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a 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 verbor-
genheid uitleggen, want het is 
gepast dat u dit weet, evenals 
mijn apostelen.

9 Ik spreek tot u die bent geko-
zen dienaangaande, als één 
lichaam, opdat u tot mijn a rust 
mag ingaan.

10 Want zie, de a verborgenheid 
der goddelijkheid, hoe groot is 
die! Want zie, Ik ben eindeloos, en 
de straf die van mijn hand uitgaat, 
is eindeloze straf, want b Einde-
loos is mijn naam. Daarom —

11 a eeuwige straf is Gods straf.
12 Eindeloze straf is Gods straf.
13  Welnu, Ik gebied u zich te 

bekeren en de a geboden te onder-
houden 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 verbolgen-
heid, en met mijn toorn, en uw 

a 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 a geleden, opdat 
zij niet b behoeven te lijden als zij 
zich c bekeren;

17 maar als zij zich niet bekeren, 
moeten zij a lijden zoals Ik;

18 welk lijden Mij, ja, God, de 
grootste van allen, van pijn deed 
sidderen en uit iedere porie bloe-
den, en naar lichaam en geest 
deed lijden — en Ik wilde dat Ik 
de bittere beker a niet behoefde te 
drinken, en kon terugdeinzen —

19 niettemin, ere zij de Vader, 
en Ik dronk en a volbracht mijn 
voorbereidingen voor de men-
senkinderen.

20 Welnu, Ik gebied u wederom 
u te bekeren, opdat Ik u niet ver-
ootmoedig met mijn almacht; en 
dat u uw zonden a belijdt, 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 beke-
ring te a prediken, en deze din-
gen b niet aan de wereld te tonen 
totdat het wijsheid is in mijn  
bestel.

 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.

 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 a verdragen, maar b melk 
moeten zij krijgen; daarom moe-
ten 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 c vrede hebben in Mij.

24 Ik ben a Jezus Christus; Ik ben 
gekomen volgens de wil van de 
Vader, en Ik doe zijn wil.

25 En voorts, Ik gebied u dat u 
de a vrouw 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 bege-
ren, maar mildelijk ervan zult 
geven voor het drukken van het 
Boek van Mormon, dat de a waar-
heid en het woord van God  
bevat —

27  dat mijn woord is aan de 
a andere volken, opdat het spoedig 
tot de b Joden zal gaan, van wie 
de Lamanieten een c overblijfsel 
zijn, opdat zij het evangelie zul-
len geloven, en niet zullen uitzien 
naar de komst van een d Messias 
die reeds is gekomen.

28 En voorts, Ik gebied u dat u 
zowel a overluid als in uw hart zult 

b bidden; ja, zowel voor de wereld 
als in het verborgen, zowel in het 
openbaar als in afzondering.

29  En u zult a blijde tijdin-
gen 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 oot-
moed, a vertrouwend op Mij, niet 
smadend de smaders.

31 En over a leerstukken zult u 
niet spreken, maar u zult bekering 
en b geloof in de Heiland verkon-
digen, en c vergeving van zonden 
door de d doop, en door e vuur, ja, 
de f Heilige Geest.

32 Zie, dit is een groot a gebod, 
en het laatste, dat Ik u betreffende 
deze aangelegenheid geef; want 
dit zal genoeg zijn voor uw dage-
lijkse wandel, ja, tot het eind van 
uw leven.

33 En ellende zal u ten deel val-
len indien u deze a raadgevingen 
geringschat, ja, de vernietiging 
van uzelf en van uw bezit.

34  a Geef een gedeelte van uw 
bezit weg, ja, een gedeelte van uw 
land, en alles behalve de levens-
behoeften van uw gezin.

35 Betaal de a schuld die u bent 
 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.

 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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1–16: het Boek van Mormon bewijst 
de goddelijke aard van het werk der 
laatste dagen; 17–28: de leerstellin-
gen omtrent de schepping, de val, de 
verzoening en de doop bevestigd; 29–
37: wetten uiteengezet waaraan de 
bekering, de rechtvaardiging, de hei-
liging en de doop onderworpen zijn; 
38–67: plichten van ouderlingen, 

priesters, leraren en diakenen samen-
gevat; 68–74: plichten van leden, 
zegenen van kinderen en de wijze van 
dopen geopenbaard; 75–84: avond-
maalsgebeden en regels voor het lid-
maatschap in de kerk gegeven.

De a opkomst van de b kerk van 
Christus in deze laatste dagen, en 

 35 b I.E. te betalen voor het 
publiceren van de 
eerste uitgave van het 
Boek van Mormon.

  c Spr. 22:7.
 36 a Matt. 19:29.
 37 a LV 58:47; 68:8; 71:7.
  b LV 75:4.

 38 a Luk. 18:1; 2 Ne. 32:9;  
LV 10:5.

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

 41 a GS Nederig, nederig-
heid, vernederen, ver-
ootmoedigen (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.

AFDELING 20
Openbaring betreffende de organisatie en het bestuur van de kerk, gege-
ven 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 Artike-
len 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’.

b aangegaan bij de drukker. Bevrijd 
u van c knechtschap.

36  a Verlaat uw huis en haard, 
behalve wanneer u uw gezin wilt 
zien;

37 en a spreek vrijelijk tot allen; 
ja, predik, spoor aan, verkondig 
de b waarheid, 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 b uitstorten, en groot 

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 gedra-
gen voor mijn aangezicht? Ja, 
b kom tot Mij, uw Heiland. Amen.
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wel achttienhonderddertig jaar na 
de komst van onze Heer en Hei-
land Jezus Christus in het vlees, op 
de juiste wijze c georganiseerd en 
gesticht overeenkomstig de wetten 
van ons land, door de wil en gebo-
den 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 a geroepen en tot b apostel van 
Jezus Christus is geordend om de 
eerste c ouderling 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 Chris-
tus; Hem zij alle heerlijkheid, nu 
en voor eeuwig. Amen.

5 Nadat het waarlijk was geopen-
baard aan deze eerste ouderling 
dat hij vergeving van zijn zon-
den had ontvangen, raakte hij 
opnieuw a verstrikt in de ijdelhe-
den 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 b gelaat als de bliksem was 

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 a middelen die van tevo-
ren waren bereid, om het Boek 
van Mormon te vertalen;

9 dat een kroniek bevat van een 
gevallen volk, en de a volheid van 
het b evangelie 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 a anderen wordt bevestigd en 
door hen aan de wereld wordt 
b verkondigd —

11  de wereld bewijzende dat 
de heilige Schriften a waar zijn, 
en dat God inderdaad mensen 
b inspireert en hen tot zijn c heilige 
werk roept, zowel in deze tijd en 
in dit geslacht als in de geslach-
ten 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 ontvan-
gen en a gerechtigheid bewerken, 

 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.

 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.
  b 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.
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zullen een b kroon van eeuwig 
leven ontvangen;

15 maar zij die hun hart in a onge-
loof verstokken en het verwerpen, 
tot hun eigen veroordeling zal het 
zich keren —

16 want de Here God heeft het 
gesproken; en wij, de ouderlin-
gen van de kerk, hebben de woor-
den van de luisterrijke Majesteit 
in den hoge gehoord, en geven er 
getuigenis van; Hem zij de heer-
lijkheid voor eeuwig en altijd. 
Amen.

17 Dankzij deze dingen a weten 
wij dat er een b God 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 gege-
ven dat zij Hem, de enige levende 
en waarachtige God, moeten a lief-
hebben en b dienen, en dat Hij het 
enige wezen is dat zij moeten 
c aanbidden.

20 Maar door de overtreding van 
deze heilige wetten is de mens 
a zinnelijk en b duivels geworden, 
en is de c gevallen mens geworden.

21 Daarom heeft de almachtige 
God zijn a eniggeboren Zoon gege-
ven, gelijk geschreven staat in die 
Schriften die over Hem gegeven 
zijn.

22 Hij onderging a verzoekingen, 
maar sloeg er geen acht op.

23 Hij werd a gekruisigd, stierf, 
en b herrees op de derde dag;

24 en a voer op naar de hemel om 
zich te zetten aan de rechterhand 
van de b Vader, 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 a midden 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 woor-
den van de b heilige profeten, die 
spraken zoals het hun werd inge-
geven door de c gave van de Hei-
lige Geest, die waarlijk van Hem 

 14 b GS Eeuwig leven;  
Verhoging.

 15 a GS Ongeloof.
 17 a LV 76:22–23.
  b Joz. 2:11.  

GS God, Godheid.
 18 a GS Scheppen, 

schepping.
  b Gen. 1:26–27;  

Mos. 7:27;  
Ether 3:14–17.

 19 a Deut. 11:1;  
Matt. 22:37;  

Mro. 10:32;  
LV 59:5–6.

  b Deut. 6:13–15.  
GS Dienstbetoon.

  c GS Aanbidden, 
aanbidding.

 20 a GS Zinnelijk, 
zinnelijkheid.

  b GS Duivel.
  c GS Natuurlijke mens.
 21 a GS Eniggeborene.
 22 a Matt. 4:1–11; 27:40.
 23 a GS Kruisiging.

  b GS Opstanding.
 24 a GS Hemelvaart.
  b GS God, Godheid — 

God de Vader;  
Vader in de hemel.

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

  b GS Volharden.
 26 a LV 39:1–3.
  b Jakob 4:4; 7:11;  

Mos. 13:33.
  c Moz. 5:58.  

GS Heilige Geest.
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d getuigden in alle dingen, zouden 
het eeuwige leven hebben,

27 evenals zij die nadien zou-
den komen, die zouden geloven 
in de a gaven 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 a één God zijn, onbeperkt en 
eeuwig, zonder eind. Amen.

29 En wij weten dat alle men-
sen zich moeten a bekeren en moe-
ten geloven in de naam van Jezus 
Christus, en de Vader in zijn naam 
aanbidden, en in b geloof in zijn 
naam volharden tot het einde, 
anders kunnen zij niet c behou-
den worden in het koninkrijk van 
God.

30 En wij weten dat a rechtvaar-
diging door de b genade van onze 
Heer en Heiland Jezus Christus 
juist en waar is;

31 en wij weten ook dat a heili-
ging 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 b liefhebben en dienen.

32 Maar er is een mogelijkheid 
dat de mens a buiten de genade 
komt te staan en zich afkeert van 
de levende God;

33 daarom, laten de kerkleden 
altijd opletten en bidden, opdat 
zij niet in a verzoeking vallen;

34 ja, en laten zelfs zij die gehei-
ligd zijn, ook opletten.

35 En wij weten dat deze dingen 
waar zijn en overeenkomstig de 
openbaringen van Johannes, en 
dat zij noch a toevoegen aan, noch 
afnemen van de profetie van zijn 
boek, de heilige b Schriften, 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 heer-
lijkheid 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 veroot-
moedigen, en verlangen zich te 
laten a dopen, en naar voren tre-
den met een b gebroken hart en een 
verslagen geest, en aan de kerk 
laten blijken dat zij zich waar-
lijk van al hun zonden hebben 
bekeerd, en gewillig zijn de c naam 
van Jezus Christus op zich te 
nemen, met het d vaste voornemen 
Hem tot het einde te dienen, en 

 26 d GS Jezus Christus — 
Profetieën over de 
geboorte en dood van 
Jezus Christus.

 27 a LV 18:32.
  b LV 42:17.
 28 a Joh. 17:20–22;  

3 Ne. 11:27, 36.  
GS God, Godheid.

 29 a GS Bekeren (zich), 
bekering.

  b GS Geloof, geloven.

  c GS Heil;  
Verlossingsplan.

 30 a GS Rechtvaardigen, 
rechtvaardiging.

  b GS Genade.
 31 a GS Heiliging.
  b Deut. 6:5;  

Mro. 10:32.
 32 a GS Afval;  

Opstand.
 33 a GS Verzoeken, 

verzoeking.

 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 e werken tonen 
dat zij van de Geest van Chris-
tus hebben ontvangen ter f ver-
geving 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 b dopen;

39 en om andere ouderlingen, 
priesters, leraren en diakenen te 
a ordenen;

40 en om brood en wijn — de zin-
nebeelden van het vlees en bloed 
van Christus — te a bedienen;

41 en om hen die door de doop 
tot de kerk zijn toegetreden, te 
a bevestigen door b handopleg-
ging voor de doop met vuur en 
de c Heilige Geest, overeenkom-
stig 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 verle-
nen van de Heilige Geest;

44 en om de leiding te nemen 
van alle bijeenkomsten.

45 De ouderlingen moeten de 
bijeenkomsten a leiden zoals zij 
worden geleid door de Heilige 

Geest, overeenkomstig de gebo-
den en openbaringen van God.

46 De plicht van de a priester is 
om te prediken, te b onderwijzen, 
uit te leggen, aan te sporen en te 
dopen, en om het avondmaal te 
bedienen,

47 en om elk lid thuis te bezoe-
ken, en hen aan te sporen om 
a overluid en in het verborgen te 
b bidden, en alle c huiselijke plich-
ten na te komen.

48 En hij mag ook anderen a orde-
nen tot priester, leraar of diaken.

49  En hij moet in bijeenkom-
sten de leiding nemen als er geen 
ouderling aanwezig is;

50 maar als er wél een ouder-
ling 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 a leraar is 
om altijd over de kerk te b waken, 
en bij hen te zijn en hen te  
versterken;

 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.

 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 a hardheid onder elkaar, 
noch liegen, laster of b kwaad-
sprekerij;

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 bijeenkom-
sten de leiding nemen bij afwe-
zigheid van de ouderling of  
priester —

57 en moet altijd, in al zijn plich-
ten 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 han-
den op te leggen;

59 zij moeten echter waarschu-
wen, uitleggen, aansporen en 
onderwijzen, en allen uitnodigen 
om tot Christus te komen.

60 Iedere a ouderling, 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 ouderlin-
gen die deze kerk van Christus 
vormen, moeten eens in de drie 
maanden in conferentie bijeenko-
men, of van tijd tot tijd zoals de 

genoemde conferenties opdragen 
of vaststellen;

62 en de genoemde conferenties 
moeten alle kerkelijke aangele-
genheden die op dat moment aan 
de orde zijn, afhandelen.

63 De ouderlingen moeten hun 
volmacht van andere ouderlingen 
ontvangen, door de a stem van de 
kerkgemeente waartoe zij beho-
ren, of van de conferenties.

64 Iedere priester, leraar of dia-
ken die door een priester wordt 
geordend, kan bij die gelegen-
heid 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 geor-
dend, waar een naar behoren 
georganiseerde kerkgemeente 
bestaat, zonder de b stem van die 
kerkgemeente;

66 maar de presiderende ouder-
lingen, reizende bisschoppen, 
hogeraadsleden, hogepries-
ters 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 

 54 a 1 Thess. 5:11–13.
  b GS Kwaadsprekerij.
 57 a GS Diaken.
 60 a GS Ouderling.
  b GS Roepen, roeping, 

door God geroepen.
 63 a GS Algemene 

instemming.
 64 a LV 20:84;  

52:41.

 65 a GS Ordenen, ordening.
  b LV 26:2.  

GS Algemene 
instemming.
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ouderling), a bisschop, lid van de 
hoge raad en b hogepriester moet 
worden geordend in opdracht 
van een c hoge raad of algemene 
conferentie.

68 De a plicht van de leden nadat 
zij door de doop zijn opgenomen — 
De ouderlingen of priesters moe-
ten 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 beves-
tigd worden door d handop-
legging 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 a werken en geloof 
zullen zijn die stroken met de hei-
lige 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 a zegenen.

71  Niemand kan in de kerk 

van Christus worden opgeno-
men, tenzij hij de a jaren van ver-
antwoordelijkheid jegens God 
heeft bereikt en in staat is zich te 
b bekeren.

72 De a doop moet als volgt wor-
den 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 aan-
gemeld, 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 a onderdompelen, 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 

 67 a GS Bisschop.
  b GS Hogepriester.
  c GS Hoge raad.
 68 a GS Plicht.
  b GS Begrijpen, begrip.
  c GS Avondmaal van de 

Heer.
  d GS Handoplegging.
 69 a Jak. 2:14–17.
  b GS Heiligheid.
 70 a GS Zegen, zegenen, 

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 GS Bekeren (zich), 
bekering.

 72 a 3 Ne. 11:22–28.
 74 a GS Doop, dopen — 

Doop door 
onderdompeling.

 75 a Hand. 20:7.
  b GS Avondmaal van de 

Heer.
 76 a Mro. 4.
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vragen U in de naam van uw Zoon, 
Jezus Christus, dit a brood te zege-
nen 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, b betui-
gen dat zij gewillig zijn de naam 
van uw Zoon c op zich te nemen 
en Hem altijd indachtig te zijn, 
en zijn geboden te d onderhouden 
die Hij hun heeft gegeven, opdat 
zij zijn e Geest altijd bij zich mogen 
hebben. Amen.

78 De a wijze 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 a wijn 
te zegenen en te heiligen voor de 
zielen van allen die ervan drin-
ken, opdat zij het mogen doen 
ter gedachtenis van het bloed van 
uw Zoon dat voor hen is vergo-
ten, opdat zij U, o God, eeuwige 
Vader, mogen betuigen dat zij 
Hem altijd indachtig zijn, opdat 
zij zijn Geest bij zich mogen heb-
ben. 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 

samen de kerk van Christus vor-
men, 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 a namen 
van de verschillende leden die 
zich sinds de voorgaande confe-
rentie bij de kerk hebben aange-
sloten; of zij geven die mee aan 
een priester, opdat er door een 
van de ouderlingen, die van tijd 
tot tijd door de andere ouder-
lingen 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 a gestoten, zodat hun naam uit 
het algemene naamregister van de 
kerk wordt gewist.

84 Alle leden die verhuizen uit 
de kerkgemeente waar zij woon-
achtig 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 onderte-
kend worden door iedere ouder-
ling 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.

 77 a Luk. 22:19.
  b Mos. 18:8–10;  

LV 20:37.
  c Mos. 5:8–12.
  d GS Gehoorzaam, 

gehoorzaamheid, 

gehoorzamen.
  e Joh. 14:16.
 78 a Mro. 5.
  b Luk. 22:20.
 79 a LV 27:2–4.
 82 a Mro. 6:4.

 83 a Ex. 32:33;  
Alma 5:57;  
Mro. 6:7.  
GS Excommunicatie.
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1–3: Joseph Smith geroepen om zie-
ner, vertaler, profeet, apostel en 
ouderling te zijn; 4–8: zijn woord zal 
de zaak van Zion leiden; 9–12: de hei-
ligen zullen zijn woorden, wanneer 
hij door de Trooster spreekt, geloven.

Zie, er zal onder u een a verslag 
worden bijgehouden; en daarin 
zult u b ziener 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 a geïnspireerd door de Heilige 
Geest om het fundament daarvan 
te leggen en haar op te bouwen tot 
het allerheiligst geloof.

3 Welke a kerk is b georganiseerd 
en gesticht in het jaar van uw 

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 a woorden 
en geboden die hij u zal geven 
wanneer hij ze ontvangt, wande-
lend in alle b heiligheid voor mijn 
aangezicht;

5 want zijn a woord zult u aan-
vaarden, alsof uit mijn eigen 
mond, in alle geduld en geloof.

6 Want door die dingen te doen, 
zullen de a poorten van de hel u 
niet overweldigen; ja, en de Here 
God zal de b machten van duis-
ternis voor u uit verjagen, en de 
hemelen doen c schudden voor uw 
welzijn en de d heerlijkheid van 
zijn naam.

7 Want aldus zegt de Here God: 

21 1 a LV 47:1; 69:3–8; 85:1.
  b GS Ziener.
  c GS Apostel.
 2 a GS Inspiratie, 

inspireren.
 3 a GS Kerk van Jezus 

Christus van de 

   Heiligen der Laatste 
Dagen, De.

  b LV 20:1.
 4 a GS Schriften, 

Schriftuur.
  b GS Heiligheid.
 5 a LV 1:38.  

GS Profeet;  
Steunen van 
kerkleiders.

 6 a Matt. 16:18; LV 10:69.
  b Kol. 1:12–13.
  c LV 35:24.
  d GS Heerlijkheid.

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 man-
nen, die tevoren waren gedoopt, namen daaraan deel. Met eenstem-
migheid 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.
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1: de doop is een nieuw en eeuwigdu-
rend verbond; 2–4: de gezaghebbende 
doop is vereist.

Zie, Ik zeg u dat Ik hiermee alle 
a oude verbonden heb laten weg-
doen; en dit is een b nieuw en eeu-
wigdurend verbond, namelijk 

datgene wat vanaf het begin heeft 
bestaan.

2 Daarom, al werd iemand hon-
derdmaal gedoopt, het baat hem 
niets, want u kunt door de a wet 
van Mozes niet ingaan door de 
nauwe poort, noch door uw b dode 
werken.

 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.

  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.

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.

Hem heb Ik ertoe geïnspireerd 
de zaak van a Zion 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 a wijngaard arbeiden met een 
machtige zegen b zegenen, en zij 
zullen geloven in zijn woorden, 
die Ik hem geef door de c Troos-
ter, die d openbaart dat Jezus door 

e zondige mensen is f gekruisigd 
voor de zonden van de g wereld, 
ja, tot vergeving van zonden voor 
het h verslagen hart.

10 Daarom acht Ik het noodzake-
lijk dat hij wordt a geordend 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 a eer-
ste 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 a Joden. Amen.
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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 veroor-
deling. Maar hoed u voor a hoog-
moed, opdat u niet in b verzoeking 
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 a versterken. 

Daarom hebt u een eeuwige plicht 
jegens de kerk, en wel wegens uw 
familie. Amen.

4 Zie, Ik spreek enige woorden 
tot u, a Samuel; 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 a kruis moet opnemen, waarbij 
u b overluid in de wereld evenals 
in het verborgen moet c bidden, en 

 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.

  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.

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.

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 a poort, 
zoals Ik heb geboden, en b tracht 
niet uw God raad te geven.  
Amen.
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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 predi-
ken; 13–19: de wet aangaande won-
deren, vervloekingen, het stof van de 
voeten schudden en het reizen zonder 
beurs of reiszak geopenbaard.

Zie, u was geroepen en geko-
zen 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 ver-
ontschuldigen voor uw a over-
tredingen; niettemin, ga heen en 
zondig niet meer.

3 a Maak uw ambt groot; en ga, 

nadat u uw akkers hebt ingezaaid 
en ze hebt veiliggesteld, met 
spoed naar de kerkgemeenten in 
b Colesville, Fayette en Manches-
ter, en zij zullen u c onderhouden; 
en Ik zal hen zegenen, zowel gees-
telijk 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 a Troos-
ter 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 zul-
len ernaar luisteren, anders zal Ik 
een vervloeking onder hen zen-
den in plaats van een zegen.

7  Want u zult uw gehele  

 7 a GS Doop, dopen — 
Onontbeerlijk.

24 2 a LV 1:31–32.
 3 a Jakob 1:19;  

2:2.

  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.

in uw familie en onder uw vrien-
den en op alle plaatsen.

7 En zie, het is uw plicht u a aan 
te sluiten bij de ware kerk, en uw 

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.
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a dienst aan Zion wijden; en daarin 
zult u kracht bezitten.

8 Wees a geduldig in b benauwin-
gen, want u zult er vele hebben; 
maar c verdraag ze, want zie, Ik 
ben met u, ja, tot aan het d einde 
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 heb-
ben waarmee u uw ambt kunt 
grootmaken en alle Schriften uit-
leggen, en ga door met de hand-
oplegging 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 veron-
derstellen dat hij genoeg kan zeg-
gen over mijn zaak; en zie, Ik ben 
met hem tot het einde.

11 In Mij zal hij heerlijkheid heb-
ben, 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 a verkondigen 
als met de stem van een b bazuin, 
bij dag en bij nacht. En Ik zal hem 
kracht geven zoals er onder de 
mensen niet bekend is.

13  Verlang geen a wonderen, 
tenzij Ik u b gebied, behalve de 
c uitdrijving van d duivels, de 
e genezing van zieken, en tegen 
f giftige slangen en tegen dode-
lijke vergiften;

14  en a die dingen zult u niet 
doen, tenzij het van u wordt ver-
langd door hen die het wensen, 
opdat de Schriften in vervulling 
zullen gaan; want u zult hande-
len naar hetgeen geschreven staat.

15 En welke plaats u ook a bin-
nengaat, en zij u niet ontvangen 
in mijn naam, daar zult u een 
vervloeking achterlaten in plaats 
van een zegen, door het b stof van 
uw voeten af te schudden tot een 
getuigenis tegen hen en uw voe-
ten 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 wor-
den vervloekt.

18 En u zult geen a beurs of reis-
zak 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, 

 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;  

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 GS 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.
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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 gehoor-
zaamheid 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 a aanvaarden, zonen 
en dochters in mijn b koninkrijk zijn.

2 Een openbaring geef Ik u aan-
gaande mijn wil; en indien u 
getrouw bent en op de paden van 
de a deugd voor mijn aangezicht 
b wandelt, zal Ik uw leven bewa-
ren en zult u een c erfdeel in Zion 
ontvangen.

3 Zie, uw a zonden zijn u verge-
ven, en u bent een uitverkoren 
vrouw, die Ik heb b geroepen.

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 vertroos-
tende 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 dienst-
knecht Oliver Cowdery kan zen-
den waarheen Ik ook wil.

7 En u zult onder zijn hand wor-
den a geordend om de Schriften uit 

 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 

   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.

en aan schoeisel en aan geld en 
aan reiszak.

19  Want u bent geroepen om 
mijn wijngaard te a snoeien met 

een machtige snoeiing, ja, voor de 
laatste maal; ja, en ook allen die u 
hebt b geordend, en zij zullen vol-
gens 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.
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te leggen en de kerk aan te spo-
ren, 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 a roeping 
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 a dingen van deze b wereld 
terzijde moet leggen en naar 
de dingen van een betere moet  
c streven.

11 En het zal u ook worden gege-
ven een verzameling heilige a lof-
zangen samen te stellen, zoals het 
u zal worden ingegeven, hetgeen 

Mij aangenaam is, om in mijn 
kerk te hebben.

12 Want mijn ziel schept genoe-
gen in het a gezang van het b hart; 
ja, het gezang van de rechtvaar-
digen is Mij een gebed, en het zal 
verhoord worden met een zegen 
op hun hoofd.

13 Welnu, hef uw hart op en ver-
blijd 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 a kroon van 
b gerechtigheid ontvangen. En ten-
zij u dat doet, c kunt u waar Ik ben 
niet komen.

16  En voorwaar, voorwaar, Ik 
zeg u dat dit mijn a stem is tot 
allen. Amen.

 8 a GS Handoplegging.
 9 a GS Profeet;  

Roepen, roeping, door 
God geroepen.

  b GS Openbaring;  
Profeteren, profetie.

 10 a GS Begeerte, begeren, 
begerig;  
Rijkdom.

  b GS Werelds, 

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.

1: zij krijgen de opdracht de Schrif-
ten te bestuderen en te prediken; 2: 
de wet van algemene instemming 
bevestigd.

Zie, Ik zeg u dat u uw tijd zult 
wijden aan het a bestuderen van 
de Schriften, en aan het predi-
ken, en aan het versterken van de 

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.)
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1–4: de zinnebeelden die bij deelname 
aan het avondmaal moeten worden 
gebruikt, uiteengezet; 5–14: Chris-
tus en zijn dienstknechten uit alle 
bedelingen zullen aan het avond-
maal 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 a avond-
maal deelneemt, mits u het doet 
met het oog alleen op mijn b eer 
gericht en voor de Vader mijn 
lichaam indachtig bent, dat voor 

u is afgelegd, en mijn c bloed, dat 
is vergoten tot d vergeving 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 gebrui-
ken 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 open-
baren, dat de volheid van mijn 

 1 b LV 24:3; 37:2.
 2 a 1 Sam. 8:7;  

Mos. 29:26.  
GS Algemene 
instemming.

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

de Heer.
  b GS Heerlijkheid.
  c GS Bloed.

  d GS Vergeving van 
zonden.

 5 a Matt. 26:29;  
Mark. 14:25; Luk. 22:18.

  b GJS 1:30–34.

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.

kerkgemeente in b 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.

2  En alle dingen zullen met 
a algemene instemming worden 
gedaan in de kerk, door veel 
gebed en geloof, want u zult alle 
dingen ontvangen door geloof. 
Amen.
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 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;  

2 Kon. 1–2;  
LV 2; 110:13–16;  
GJS 1:38–39.  
GS Elia.

  b GS Genealogie.
 10 a GS Abraham,  

verbond van.
 11 a GS Adam.
 12 a GJS 1:72.  

GS Melchizedeks 
priesterschap.

  b GS Apostel.
  c Hand. 1:8.
 13 a 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.

eeuwigdurend evangelie bevat, 
aan wie Ik de sleutels van de kro-
niek van het c hout van Efraïm heb 
toevertrouwd;

6 en ook met a Elias, aan wie Ik 
de sleutels heb toevertrouwd van 
het verwezenlijken van de herstel-
ling 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 b Johannes zijn, 
en hij zou vervuld zijn met de 
geest van Elias;

8 welke Johannes Ik heb gezon-
den tot u, mijn dienstknechten, 
Joseph Smith jr. en Oliver Cow-
dery, om u te ordenen tot het eerste 
a priesterschap dat u hebt ontvan-
gen, opdat u zou worden geroepen 
en b geordend zoals c Aäron;

9  en ook a Elia, aan wie Ik de 
sleutels heb toevertrouwd van de 
macht om het hart van de vaders 
tot de kinderen te b wenden, en 
het hart van de kinderen tot de 
vaders, opdat de gehele aarde niet 
met een ban zal worden geslagen;

10 en ook met Jozef en Jakob en 
Izak en Abraham, uw vaderen, 
door wie de a beloften 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 gezon-
den, door wie Ik u heb a geordend 
en bevestigd om b apostel te zijn 
en bijzondere c getuige van mijn 
naam, en om de sleutels te dra-
gen van uw bediening en van 
dezelfde dingen die Ik hun heb 
geopenbaard;

13 aan wie Ik de a sleutels van 
mijn koninkrijk heb b toever-
trouwd, en een c bedeling van het 
d evangelie voor de e laatste tij-
den; en voor de f volheid der tij-
den, waarin Ik alle dingen in g één 
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 ver-
blijd u en omgord uw lendenen 
en doe mijn gehele a wapenrus-
ting aan, opdat u weerstand zult 
kunnen bieden aan de boze dag 
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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 c borstharnas van 
de d gerechtigheid, en uw voeten 
geschoeid met de voorbereiding 
van het evangelie van de e vrede, 
dat Ik mijn f engelen u heb laten 
toevertrouwen;

17  en neem het schild van 
het geloof, waarmee u al de 

a brandende pijlen van de godde-
lozen 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 a opgeno-
men, opdat waar Ik ben, u b ook 
zult zijn. Amen.

 15 b Mal. 3:2;  
LV 87:8.

 16 a Jes. 11:5.
  b GS Waarheid.
  c Jes. 59:17.
  d GS Rechtvaardig, 

rechtvaardigen, 

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.

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, a Oliver, dat het u 
zal worden gegeven dat de kerk 

naar u zal luisteren in alle din-
gen die u hun door de b Trooster 
zult c leren, aangaande de open-
baringen en geboden die Ik heb  
gegeven.

2 Maar zie, voorwaar, voorwaar, 
Ik zeg u: a Niemand zal worden 
aangewezen om in deze kerk 
geboden en openbaringen te ont-
vangen behalve mijn dienstknecht 

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 aan-
gaande 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.
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b Joseph Smith jr., want hij ont-
vangt ze gelijk Mozes.

3 En u zult gehoorzaam zijn aan 
de dingen die Ik hem zal geven, 
evenals a Aäron, om de geboden 
en de openbaringen getrouw en 
met macht en b gezag aan de kerk 
te verkondigen.

4 En indien u op enig moment 
door de Trooster wordt aange-
zet om te a spreken of te onder-
wijzen, 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 a sleutels 
van de b verborgenheden gegeven, 
en van de openbaringen die ver-
zegeld zijn, totdat Ik voor hen een 
ander in zijn plaats zal aanwijzen.

8  En nu, zie, Ik zeg u dat u 
naar de a Lamanieten zult gaan 
en mijn b evangelie 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 

weet waar de a stad b Zion zal wor-
den 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 verla-
ten tot na de conferentie; en mijn 
dienstknecht Joseph zal door de 
stem van de conferentie wor-
den aangewezen om die te pre-
sideren, en wat hij u zegt, zult u  
spreken.

11  En voorts, u zult uw broe-
der, Hiram Page, a apart nemen, 
en hem zeggen dat de dingen die 
hij geschreven heeft door middel 
van die steen niet van Mij zijn en 
dat b Satan hem c misleidt;

12 want, zie, die dingen zijn hem 
niet toegewezen, noch zal iemand 
van deze kerk iets worden toege-
wezen 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 ver-
bonden van de kerk, alvorens u 
aan uw reis onder de Lamanie-
ten 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.

 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 GS Verborgenheden 
van God.

 8 a 2 Ne. 3:18–22;  
LV 30:5–6; 32:1–3.

  b LV 3:19–20.
 9 a LV 57:1–3.
  b LV 52:42–43.  

GS Zion.

 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 28:3–1557



16  En u moet te allen tijde 
uw mond opendoen en mijn 

evangelie met vreugdeklanken 
verkondigen. Amen.

29 1 a GS IK BEN.
  b GS Barmhartig, 

barmhartigheid.
  c GS Verzoenen, 

verzoening.
 2 a Matt. 23:37;  

3 Ne. 10:4–6.
  b GS Nederig, 

nederigheid, 

   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.

  b GS Voorspraak.
  c GS 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.

AFDELING 29
Openbaring gegeven bij monde van de profeet Joseph Smith in sep-
tember 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 uit-
verkorenen; 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 weder-
komst voorafgaan; 22–28: de laatste 
opstanding en het eindoordeel vol-
gen op het millennium; 29–35: alle 
dingen zijn geestelijk voor de Heer; 
36–39: de duivel en zijn heerscha-
ren 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 b barmhartige arm 
uw zonden heeft c verzoend;

2  die zijn volk zal a vergade-
ren gelijk een hen haar kuikens 
vergadert onder haar vleugels, 
ja, zovelen als er naar mijn stem 

zullen luisteren en zich voor 
mijn aangezicht b verootmoe-
digen 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 a stem 
van een bazuin.

5 Hef uw hart op en wees ver-
blijd, want Ik ben in uw a midden 
en ben uw b voorspraak bij de 
Vader; en het is zijn welbehagen 
u het c koninkrijk te geven.

6 En, zoals er geschreven staat: 
Wat u ook zult a vragen in b geloof, 
in gebed c verenigd naar mijn 
gebod, zult u ontvangen.

7  En u bent geroepen om de  
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a vergadering van mijn b uitverko-
renen tot stand te brengen; want 
mijn uitverkorenen c horen mijn 
stem en verstokken hun d hart niet;

8 welnu, het besluit is van de 
Vader uitgegaan dat zij naar één 
plek op het oppervlak van dit 
land zullen worden a vergaderd, 
teneinde hun hart b voor te berei-
den en in alle dingen voorbereid 
te zijn op de dag dat c rampspoed 
en verwoesting worden losgela-
ten op de goddelozen.

9 Want de tijd is nabij en de dag 
spoedig ophanden dat de aarde 
rijp is; en alle a hoogmoedigen en 
zij die goddeloosheid bedrijven, 
zullen als b stoppels zijn; en Ik zal 
hen c verbranden, zegt de Heer der 
heerscharen, zodat er geen god-
deloosheid op de aarde zal zijn;

10  want de tijd is nabij, en 
hetgeen mijn apostelen heb-
ben 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 a heer-
scharen, en b duizend jaar lang in 

c gerechtigheid bij de mensen op 
aarde wonen, en de goddelozen 
zullen niet standhouden.

12 En voorts, voorwaar, voor-
waar, 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 bedie-
ning in Jeruzalem, ten dage van 
mijn komst aan mijn rechterhand 
in een b vuurkolom zullen staan, 
bekleed met een mantel van 
gerechtigheid, met een kroon op 
hun hoofd, in c heerlijkheid 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 a bazuin schal-
len, zowel lang als luid, zoals op 
de berg Sinaï, en de gehele aarde 
zal beven, en zij zullen b tevoor-
schijn komen — ja, namelijk de 
c doden die in Mij zijn gestorven, 
om een d kroon van gerechtigheid 
te ontvangen en om te worden 
bekleed, ja, e zoals Ik, om bij Mij 
te zijn, opdat wij één zullen zijn.

 7 a GS Israël — De 
vergadering van Israël.

  b Mark. 13:20;  
LV 84:34.  
GS Uitverkorenen.

  c Alma 5:37–41.
  d GS Hart.
 8 a LV 45:64–66; 57:1.
  b LV 58:6–9; 78:7.
  c LV 5:19; 43:17–27.
 9 a 2 Ne. 20:33;  

3 Ne. 25:1.  
GS Hoogmoed.

  b Nahum 1:10;  
Mal. 4:1;  
1 Ne. 22:15, 23;  

GJS 1:37.
  c LV 45:57; 63:34, 54; 

64:24; 88:94; 101:23–25; 
133:64.  
GS Aarde — Reiniging 
van de aarde.

 10 a GS Wederkomst van 
Jezus Christus.

 11 a MJS 1:37.
  b GS Jezus Christus — 

Christus’ heerschappij 
in het millennium;  
Millennium.

  c GS Rechtvaardig, 
rechtvaardigen, 
rechtvaardigheid.

 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.
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 14 a GS Wederkomst van 
Jezus Christus.

  b Joël 2:10;  
MJS 1:33.

  c GS Tekenen van de 
tijden.

 15 a Matt. 13:42.
 16 a Ezech. 38:22;  

Openb. 11:19; 16:21.
 17 a Openb. 16:7–11;  

2 Ne. 30:10;  
MJS 1:53–55.  
GS Wraak.

  b GS Goddeloos, 
goddeloosheid, 

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.

14 Maar zie, Ik zeg u dat alvo-
rens die grote a dag komt, de b zon 
zal worden verduisterd, en de 
maan in bloed zal worden veran-
derd, en de sterren van de hemel 
zullen vallen, en er grotere c teke-
nen zullen zijn in de hemel boven 
en op de aarde beneden;

15 en er zal geween en a gewee-
klaag onder de mensenmenigten 
zijn;

16 en er zal een zware a hagel-
storm worden uitgezonden om 
de gewassen van de aarde te 
vernietigen.

17 En het zal geschieden, wegens 
de goddeloosheid van de wereld, 
dat Ik a wraak zal nemen op de 
b goddelozen, omdat zij zich niet 
willen bekeren; want de beker 
van mijn gramschap is vol; want 
zie, mijn c bloed zal hen niet reini-
gen als zij niet naar Mij luisteren.

18 Daarom zal Ik, de Here God, 
vliegen over de aarde uitzenden, 
die zich op haar bewoners zul-
len vastzetten en hun vlees zul-
len eten en maden daarin zullen 
doen ontstaan;

19  en hun tong zal gebonden 
worden, zodat zij niets tegen Mij 

kunnen a uitbrengen; en hun vlees 
zal van hun beenderen vallen en 
hun ogen uit hun kassen;

20  en het zal geschieden dat 
de a dieren van het woud en de 
vogels van de lucht hen zullen 
verslinden.

21  En de grote en a gruwe-
lijke kerk, die de b hoer is van de 
gehele aarde, zal door een c verte-
rend vuur worden neergeworpen, 
naar hetgeen gesproken is door de 
mond van de profeet Ezechiël, die 
heeft gesproken over deze din-
gen, die nog niet zijn geschied, 
maar zeker d moeten geschieden, 
zowaar Ik leef, want gruwelen 
zullen niet heersen.

22 En voorts, voorwaar, voor-
waar, 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 b korte 
tijd zal sparen;

23 en het a einde zal komen, en 
de hemel en de aarde zullen wor-
den verteerd en zullen b voorbij-
gaan, en er zullen een nieuwe 
hemel en een c nieuwe aarde  
zijn.
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24 Want alle oude dingen zullen 
a voorbijgaan, en alle dingen zul-
len 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 a haar of stof-
deeltje 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 b aartsengel, zijn 
c bazuin doen schallen, en dan zul-
len alle doden d ontwaken, want 
hun graf zal geopend worden en 
zij zullen e tevoorschijn komen — 
ja, allen.

27 En de a rechtvaardigen zul-
len aan mijn b rechterhand 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 c duivel en zijn enge-
len is bereid.

29 En nu, zie, Ik zeg u: Nooit 
ofte nimmer heb Ik met mijn eigen 
mond verkondigd dat zij zouden 
terugkeren, want a waar Ik ben, 

kunnen zij niet komen, want zij 
hebben geen macht.

30  Maar bedenk dat de men-
sen niet al mijn oordelen worden 
gegeven; en zoals de woorden uit 
mijn mond zijn voortgegaan, zo 
zullen ze worden vervuld: dat 
de a eersten de laatsten zullen zijn 
en dat de laatsten de eersten zul-
len 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 a geschapen; ja, 
alle dingen, zowel b geestelijk 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 a eind, 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 

 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 GS Rechtvaardig, 
rechtvaardigen, 
rechtvaardigheid.

  b Matt. 25:33.  
GS Oordeel, het laatste.

 28 a Matt. 25:41;  
LV 29:41.

  b LV 43:33.
  c GS Duivel.
 29 a Joh. 7:34;  

LV 76:112.
 30 a Matt. 19:30;  

1 Ne. 13:42.
 31 a GS Scheppen, 

schepping.
  b Moz. 3:4–5.
 32 a GS Geestelijke 

schepping.
 33 a Ps. 111:7–8;  

Moz. 1:4.
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gegeven die stoffelijk was; noch 
enig mens, noch de mensenkin-
deren, 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 b geboden zijn geestelijk; ze 
zijn natuurlijk noch stoffelijk, vle-
selijk 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 b opgestaan en 
had gezegd: Geef mij uw c eer, 
hetgeen mijn d macht is; en ook 
keerde hij een e derde deel van de 
f heerscharen van de hemel van 
Mij af wegens hun g keuzevrijheid;

37 en zij werden neergeworpen, 
en aldus ontstonden de a duivel en 
zijn b engelen;

38 en zie, er is vanaf het begin 
een plaats voor hen bereid, welke 
plaats de a hel is.

39 En het moet zo zijn dat de 
duivel de mensenkinderen a ver-
zoekt, anders zouden zij niet naar 
eigen believen kunnen handelen; 

want als zij nooit het b bittere had-
den, konden zij het zoete niet 
kennen —

40 daarom geschiedde het dat 
de duivel Adam verzocht, en hij 
nam van de verboden a vrucht en 
overtrad het gebod, waardoor hij 
b onderworpen werd aan de wil 
van de duivel, omdat hij voor ver-
zoeking was gezwicht.

41 Daarom liet Ik, de Here God, 
hem uit de hof van a Eden b wer-
pen, uit mijn tegenwoordigheid, 
wegens zijn overtreding, waar-
door hij c geestelijk dood werd, 
hetgeen de eerste dood is, ja, die-
zelfde dood die de laatste d dood 
is, die geestelijk is, die zal wor-
den uitgesproken over de god-
delozen 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 a sterven wat de tij-
delijke dood betreft alvorens Ik, 
de Here God, b engelen had uitge-
zonden om c bekering en d verlos-
sing, door geloof in de naam van 
mijn e eniggeboren Zoon, aan hen 
te verkondigen.

 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.

  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.

 41 a GS Eden.
  b GS Val van Adam  

en Eva.
  c GS Dood, geestelijke.
  d Alma 40:26.
  e LV 29:27–28; 76:31–39.
 42 a 2 Ne. 2:21.  

GS Dood, tijdelijke.
  b Alma 12:28–30.
  c GS Bekeren (zich), 

bekering.
  d GS Verlossen, 

verlossing, verlost.
  e Moz. 5:6–8.
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1–4: David Whitmer berispt omdat 
hij heeft nagelaten ijverig te dienen; 

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

 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.

  b Mos. 2:32–33;  
Alma 3:26–27; 5:41–42; 
30:60.

 46 a Mro. 8:8, 12;  
LV 93:38.  
GS Kind, kinderen.

  b LV 74:7.  
GS Verlossen, 
verlossing, verlost.

 47 a GS Verzoeken, 

verzoeking.
  b GS Verantwoordelijk, 

verantwoordelijkheid, 
verantwoorden, 
verantwoording.

 48 a LV 68:25.
 50 a LV 137:7–10.  

GS Begrijpen, begrip.

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.

43 En aldus heb Ik, de Here God, 
de mens de dagen van zijn a proef-
tijd toegekend — opdat hij door 
zijn natuurlijke dood zou worden 
b opgewekt in c onsterfelijkheid tot 
d eeuwig leven, ja, zovelen als er 
zouden geloven;

44  en zij die niet geloven, tot 
eeuwige a verdoemenis; want zij 
kunnen niet van hun geestelijke 
val worden verlost, omdat zij zich 
niet bekeren;

45 want zij hebben de duister-
nis meer lief dan het licht, en hun 
a werken zijn boos, en zij ontvan-
gen hun b loon van wie zij believen 
te gehoorzamen.

46 Maar zie, Ik zeg u dat kleine 
a kinderen vanaf de grondlegging 
van de wereld door mijn Enigge-
borene zijn b verlost;

47 daarom kunnen zij niet zon-
digen, want Satan is geen macht 
gegeven om kleine kinderen te 
a verzoeken, totdat zij b verant-
woordelijk beginnen te worden 
jegens Mij;

48 want het wordt hun gegeven 
zoals Ik wil, naar mijn eigen wel-
behagen, opdat er grote dingen 
kunnen worden gevergd van de 
hand van hun a vaders.

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 han-
delen zoals er geschreven staat. 
En nu verkondig Ik u niet meer 
voor dit moment. Amen.
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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.

  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.

naar de Lamanieten; 9–11: John 
Whitmer geroepen om het evangelie 
te prediken.

Zie, Ik zeg u, a David, dat u de 
mensen hebt b gevreesd en niet op 
Mij hebt c vertrouwd 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 a overwegen.

4 En u zult bij uw vader thuis 
wonen, totdat Ik u verdere gebo-
den geef. En u zult u wijden aan 
de a bediening in de kerk, en in 
de wereld, en in de omstreken. 
Amen.

5 Zie, Ik zeg u, a Peter, dat u op 
b reis zult gaan met uw broeder 
Oliver; want de c tijd is gekomen 
dat Ik het raadzaam acht dat u uw 
mond opendoet om mijn evange-
lie te verkondigen; daarom, vrees 
niet, maar sla d acht op de woor-
den en de raad van uw broeder, 
die hij u geven zal.

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 bevrij-
ding; want Ik heb hem macht 
gegeven om mijn a kerk onder de 
b Lamanieten op te bouwen;

7 en niemand heb Ik aangewe-
zen om in de kerk a boven hem zijn 
raadgever te zijn, aangaande ker-
kelijke aangelegenheden, behalve 
zijn broeder Joseph Smith jr.

8 Welnu, sla acht op deze dingen 
en wees nauwgezet in het onder-
houden van mijn geboden, en u 
zult worden gezegend tot het eeu-
wige leven. Amen.

9  Zie, Ik zeg u, mijn dienst-
knecht John, dat u van nu af aan 
zult beginnen mijn evangelie te 
a verkondigen, als met de b stem 
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 open-
doen voor mijn zaak zonder te 
a vrezen wat de b mensen kun-
nen doen, want Ik ben c met u.  
Amen.
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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.) Tho-
mas 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 gerustge-
steld over het welzijn van zijn gezin; 
7–13: hij ontvangt de raad geduld te 
hebben, altijd te bidden en te luiste-
ren naar de Trooster.

a 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 a blijde tijdin-
gen van grote vreugde verkondi-
gen aan dit geslacht.

4 U zult de dingen a verkondi-
gen 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 b wit is om te wor-
den verbrand.

5 Daarom, a sla uw sikkel in met 
uw gehele ziel, en uw zonden 
worden u b vergeven, en u zult 
worden beladen met c schoven 
op uw rug, want de d arbeider 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 zul-
len u ontvangen. En Ik zal door 
uw hand een kerkgemeente  
vestigen;

8 en u zult hen a versterken en 
voorbereiden op de tijd dat zij 
vergaderd zullen worden.

9 Wees a geduldig onder b benau-
wingen, beschimp niet hen die u 
beschimpen. Bestuur uw c huisge-
zin 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 

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 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 31:1–1165



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 dienst-
knecht a Parley  P. Pratt, zie, Ik 
zeg hem dat, zowaar Ik leef, Ik 
wil dat hij mijn evangelie ver-
kondigt en van Mij b leert, en 
zachtmoedig en nederig van  
hart is.

2 En wat Ik hem heb toegewe-
zen, is dat hij a met mijn dienst-
knechten, Oliver Cowdery  
en Peter Whitmer jr., de wil-

dernis zal intrekken onder de  
b Lamanieten.

3 En ook a Ziba Peterson zal met 
hen meegaan; en Ikzelf zal met 
hen meegaan en in hun b midden 
zijn; en Ik ben hun c voorspraak 
bij de Vader, en niets zal hen 
overweldigen.

4 En zij zullen a acht slaan op wat 
er geschreven staat en geen aan-
spraak maken op verdere b open-
baring; en zij zullen altijd bidden, 
opdat Ik het aan hun c verstand zal 
kunnen d ontvouwen.

5 En zij zullen acht slaan op deze 
woorden en er niet lichtvaardig 
mee omgaan, en Ik zal hen zege-
nen. Amen.

 11 a GS Heilige Geest;  
Trooster.

 12 a 3 Ne. 18:17–21.  
GS Gebed.

  b GS Verzoeken, 
verzoeking.

 13 a GS Volharden.
  b Matt. 28:20.

  c GS Jezus Christus —  
Gezag.

32 1 a GS Pratt, Parley 
Parker.

  b Matt. 11:28–30.
 2 a LV 28:8; 30:5.
  b LV 3:18–20.
 3 a LV 58:60.

  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.

AFDELING 32
Openbaring gegeven bij monde van de profeet Joseph Smith aan Par-
ley 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 zege-
ningen 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 wor-
den gezonden. Daarop volgde deze openbaring.

Ik ook wil, en het zal u door de 
a Trooster worden gegeven wat u 
zult doen en waarheen u zult gaan.

12  a Bid altijd, opdat u niet in 
b verzoeking komt en uw loon u 
ontgaat.

13 Wees a getrouw tot het einde, 
en zie, Ik ben b met u. Deze woor-
den zijn niet van een mens, noch 
van mensen, maar van Mij, ja, 
Jezus Christus, uw Verlosser, door 
de c wil van de Vader. Amen.
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1–4: arbeiders geroepen om het evan-
gelie in het elfde uur te verkondigen; 
5–6: de kerk is gevestigd en de uitver-
korenen 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 evange-
lie; 16–18: bereid u voor op de komst 
van de Bruidegom.

Zie, Ik zeg u, mijn dienstknech-
ten Ezra en Northrop: Open uw 
oren en luister naar de stem van 
de Heer, uw God, wiens a woord 
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 b overleggingen 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.

3  Want zie, het a veld is reeds 
wit om te oogsten; en het is het 
b elfde uur, en de c laatste maal dat 
Ik arbeiders voor mijn wijngaard 
roep.

4 En mijn a wijngaard is in alle 
opzichten b bedorven geworden; 
en er is niemand die c goed doet, 
op enkelen na; en in vele geval-
len d dwalen zij wegens e priester-
bedrog, omdat zij allen bedorven 
gedachten hebben.

5 En voorwaar, voorwaar, Ik zeg 
u dat Ik deze a kerk heb b gevestigd 
en uit de wildernis tevoorschijn 
heb geroepen.

6 En evenzo zal Ik mijn uitver-
korenen uit de a vier hoeken van 
de aarde b vergaderen, 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.

33 1 a Hebr. 4:12;  
Hel. 3:29–30.

  b Alma 18:32;  
LV 6:16.

 2 a Jes. 58:1.
 3 a Joh. 4:35;  

LV 4:4; 12:3; 14:3.
  b Matt. 20:1–16.
  c Jakob 5:71;  

LV 43:28.

 4 a GS Wijngaard van de 
Heer.

  b 2 Ne. 28:2–14;  
Mrm. 8:28–41.

  c Rom. 3:12;  
LV 35:12.

  d 2 Ne. 28:14.
  e GS Priesterbedrog.
 5 a GS Kerk van Jezus 

Christus van de 

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.

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 geschiede-
nis dat ‘de [. . .] Heer altijd bereid is hen te onderwijzen die naarstig 
zoeken in geloof’.
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 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.
 14 a 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.

 16 a GS Schriften, 
Schriftuur.

  b 2 Tim. 3:16.
  c Joh. 6:63.
 17 a Matt. 25:1–13.  

GS Bruidegom.
 18 a Openb. 22:20.  

GS Wederkomst van 
Jezus Christus.

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 open-
baring werd ontvangen ten huize van Peter Whitmer sr.

8 Doe uw mond a open en hij zal 
gevuld worden, en u zult worden 
zoals b Nephi vanouds, die vanuit 
Jeruzalem de wildernis introk.

9 Ja, doe uw mond open en houd 
u niet in, en u zult worden bela-
den 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 a dopen, 
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 a evangelie; en 
bedenk dat zij geloof in Mij moe-
ten hebben, anders kunnen zij 
geenszins behouden worden;

13  en op die a rots zal Ik mijn 

kerk bouwen; ja, op die rots bent 
u gebouwd, en indien u doorgaat, 
zullen de b poorten van de hel u 
niet overweldigen.

14 En u zult de kerkelijke a voor-
schriften en de verbonden indach-
tig zijn en naleven.

15 En wie ook geloof hebben, 
zult u in mijn kerk a bevestigen 
door b handoplegging, en Ik zal 
hun de c gave van de Heilige Geest 
verlenen.

16 En het Boek van Mormon en 
de heilige a Schriften zijn door Mij 
gegeven voor uw b onderricht; en 
de macht van mijn Geest maakt 
alle dingen c levend.

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 a Bruidegom —

18  want zie, voorwaar, voor-
waar, Ik zeg u dat Ik spoedig 
a kom. Ja, amen.
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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 a Orson, luister en hoor 
en let op hetgeen Ik, de Here God, 
u ga zeggen, ja, Jezus Christus, 
uw Verlosser;

2 het a licht en het leven van de 
wereld, een licht dat in de duis-
ternis schijnt en de duisternis 
begrijpt het niet;

3 die de wereld alzo heeft a lief-
gehad dat b Hij zijn eigen leven 
heeft c gegeven, opdat zovelen als 
er geloven, d zonen van God zullen 
worden. Daarom bent u mijn zoon.

4 En a gezegend bent u omdat u 
hebt geloofd;

5 en nog meer gezegend bent u 
omdat u door Mij bent a geroepen 
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 a bekering toe 
te roepen, en daarmee de weg van 
de Heer voor zijn b wederkomst te 
bereiden.

7 Want zie, voorwaar, voorwaar, 
Ik zeg u: de a tijd is nabij dat Ik 
kom in een b wolk met macht en 
grote heerlijkheid.

8 En het zal een a grote dag zijn 
ten tijde van mijn komst, want 
alle b natiën zullen sidderen.

9 Maar alvorens die grote dag 
komt, zal de zon worden verduis-
terd en de maan in bloed veran-
derd; en de sterren zullen hun 
schijnsel weigeren, en sommige 
zullen vallen, en grote verwoes-
tingen wachten de goddelozen.

10  Welnu, verhef uw stem en 
a houd u niet in, want de Here God 
heeft gesproken; daarom, profe-
teer, en het zal door de b macht 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.

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.

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 
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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 ver-
richt; 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 ver-
borgenheden; 20–21: de uitverko-
renen zullen de dag van de komst van 
de Heer verdragen; 22–27: Israël zal 
worden verlost.

Luister naar de stem van de 
a Heer, uw God, ja, de b Alfa en de 
Omega, het begin en het einde, 
wiens c gang één eeuwige ronde 
is, d dezelfde heden als gisteren, 
en voor eeuwig.

2 Ik ben Jezus Christus, de Zoon 
van God, die a gekruisigd is voor 
de zonden van de wereld, ja, 
zovelen als er in mijn naam zul-
len b geloven, opdat zij c zonen van 
God zullen worden, ja, d één in 

Mij zoals Ik e één 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 uit-
gezonden, evenals a Johannes, om 
de weg voor Mij uit te bereiden, 
en voor b Elia uit, die zou komen, 
en u hebt het niet geweten.

5 U hebt met water gedoopt tot 
bekering, maar zij hebben de Hei-
lige Geest niet a ontvangen;

6 maar nu geef Ik u een gebod, 
dat u met water zult a dopen, en 
zij zullen de b Heilige Geest door 
c handoplegging ontvangen, even-
als de apostelen vanouds;

7 en het zal geschieden dat er 
een groot werk in het land zal zijn, 
ja, onder de a andere volken, want 

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.

  c GS 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.

  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.

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.’
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hun dwaasheid en hun gruwelen 
zullen voor de ogen van alle men-
sen worden geopenbaard.

8 Want Ik ben God, en mijn arm is 
niet a verkort; en Ik zal b krachten, 
c tekenen en wonderen tonen aan 
allen die d geloven in mijn naam.

9 En wie het ook in mijn naam in 
a geloof vragen, die zullen b duivels 
c uitdrijven; zij zullen de zieken 
d genezen; zij zullen de blinden 
hun gezicht doen ontvangen en 
de doven doen horen en de stom-
men doen spreken en de lammen 
doen wandelen.

10 En de tijd komt spoedig dat 
de mensenkinderen grote dingen 
zullen worden getoond;

11  maar a zonder geloof zal er 
niets worden getoond behalve 
b verwoestingen over c Babylon, zij 
die alle natiën heeft doen drinken 
van de wijn van de drift van haar 
d hoererij.

12 En er is a niemand 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 a zwakke 
dingen van de wereld op, zij 
die b ongeleerd zijn en veracht 

worden, om de natiën te dorsen 
door de macht van mijn Geest;

14 en hun arm zal mijn arm zijn, 
en Ik zal hun a schild en hun pant-
ser zijn; en Ik zal hun lendenen 
omgorden, en zij zullen man-
haftig voor Mij strijden; en hun 
b vijanden zullen onder hun voe-
ten zijn; en Ik zal het zwaard ten 
behoeve van hen laten c neerko-
men, en door het d vuur van mijn 
gramschap zal Ik hen bewaren.

15 En de a armen en de b zacht-
moedigen zullen het evangelie 
gepredikt krijgen, en zij zullen 
c uitzien naar het tijdstip van mijn 
komst, want die is d nabij —

16 en zij zullen de gelijkenis van 
de a vijgenboom leren, want nu 
reeds is de zomer nabij.

17  En Ik heb de a volheid 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 a sleutels 
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 

 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;  

LV 33:4; 38:10–11; 
84:49.

 13 a 1 Kor. 1:27;  
LV 1:19–23; 124:1.

  b Hand. 4:13.
 14 a 2 Sam. 22:2–3.
  b LV 98:34–38.
  c LV 1:13–14.
  d LV 128:24.
 15 a Matt. 11:5.
  b GS Zachtmoedig, 

zachtmoedigheid.
  c 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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 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; 

133:50–51.
  b GS Wederkomst van 

Jezus Christus.
  c Mal. 3:2–3.
  d GS Zuiver, zuiverheid.
 22 a LV 100:9–11.
 23 a I.E. wanneer Sidney 

Rigdon niet hoefde te 
schrijven.

  b I.E. de Schriften.
 24 a LV 103:7.
  b LV 21:6.
  c 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.

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 

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 a Trooster, de b Heilige 
Geest, die alle dingen weet, wor-
den gegeven.

20 En een gebod geef Ik u: dat 
u zult a schrijven 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 a stem 
horen en Mij zien en niet slapen, 
en zullen de dag van mijn b komst 
c verdragen; want zij zullen gerei-
nigd zijn, gelijk Ik d rein ben.

22 En nu zeg Ik a u: Blijf bij hem, 
en hij zal met u reizen; verlaat 
hem niet, en deze dingen zullen 
voorzeker worden vervuld.

23 En a voor zover u niet schrijft, 

zie, zal het hem worden gegeven 
om te profeteren; en u zult mijn 
evangelie prediken en u beroe-
pen op b de heilige profeten om 
zijn woorden te bewijzen, naar-
gelang ze hem worden gegeven.

24 a Onderhoud 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 d verblijden en 
gedijen;

25 en a Israël zal in de door Mij 
bestemde tijd worden b verlost; en 
zij zullen worden geleid door de 
c sleutels die Ik heb gegeven, en 
nooit meer op enigerlei wijze wor-
den verward.

26 Hef uw hart op en wees ver-
blijd, uw a verlossing nadert.

27 Vrees niet, kleine kudde, het 
a koninkrijk is van u totdat Ik kom. 
Zie, Ik b kom spoedig. Ja, amen.
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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 
a Machtige van Israël: Zie, Ik zeg 
u, mijn dienstknecht b Edward, dat 
u gezegend bent, en uw zonden 
u vergeven zijn, en u bent geroe-
pen om mijn evangelie te predi-
ken als het ware met de stem van 
een bazuin;

2 en Ik zal mijn a hand op u leg-
gen door de hand van mijn dienst-
knecht Sidney Rigdon, en u zult 
mijn Geest ontvangen, de Heilige 
Geest, ja, de b Trooster, die u de 
c vredige dingen van het konink-
rijk zal leren;

3 en u zult ze met luide stem ver-
kondigen en zeggen: Hosanna, 
gezegend de naam van de aller-
hoogste God.

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 a geordend en uit-
gezonden om het eeuwigdurend 
evangelie onder de natiën te 
b prediken —

6 op te roepen tot bekering en te 
zeggen: a Red u uit dit weerspan-
nige geslacht en kom voort uit het 
vuur, afkerig zelfs van de b kleren 
die door het vlees zijn bevlekt.

7 En dit gebod zal aan de ouder-
lingen van mijn kerk worden 
gegeven, opdat eenieder die het 
met eenvoud van hart omhelst, 
zal worden geordend en uitge-
zonden, zoals Ik heb gesproken.

8 Ik ben Jezus Christus, de Zoon 
van God; welnu, omgord uw len-
denen en Ik zal plotseling tot mijn 
a tempel komen. Ja, amen.

36 1 a GS Jehova;  
Jezus Christus.

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

   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.

dat Edward Partridge ‘een toonbeeld van godsvrucht was en één van 
de grote mannen van de Heer’.

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.
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Zie, Ik zeg u dat Ik het niet raad-
zaam acht dat u nog meer a ver-
taalt 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 evange-
lie in die streken hebt gepredikt, 
en de kerk terdege hebt versterkt, 
waar die zich ook bevindt, en in 
het bijzonder in a Colesville; want 

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 a Ohio vergaderen, 
in afwachting van het tijdstip dat 
mijn dienstknecht Oliver Cow-
dery bij hen terugkeert.

4 Zie, hier is wijsheid, en laat 
ieder mens voor zichzelf a kiezen 
totdat Ik kom. Ja, amen.

37 1 a I.E. de vertaling van 
de Bijbel die reeds 
voortgang vond.

 2 a LV 24:3; 26:1.
 3 a I.E. de staat Ohio.  

LV 38:31–32.
 4 a GS Keuzevrijheid.
38 1 a GS IK BEN.
  b Openb. 1:8.

  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.  

GS 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.

AFDELING 38
Openbaring gegeven bij monde van de profeet Joseph Smith op 2 janu-
ari 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 ver-
dorven 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 behoefti-
gen te zorgen en te zoeken naar de 
rijkdommen van de eeuwigheid.

Aldus zegt de Heer, uw God, ja, 
Jezus Christus, de Grote a Ik Ben, 
de Alfa en de Omega, het b begin 
en het einde, Hij die uitzag op 
de weidse uitgestrektheid van 
de eeuwigheid en alle serafijnse 
c heerscharen van de hemel, d voor-
dat de wereld was e gemaakt;

2 Hij die alle dingen a weet, want 
b alle dingen zijn aanwezig voor 
mijn ogen;

3 Ik ben het die gesproken heeft, 
en de wereld is a gemaakt, en alle 
dingen zijn door Mij gekomen.

4 Ik ben het die het a Zion van 
Henoch aan mijn eigen boezem 
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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 c bloed 
dat Ik vergoten heb, bij de Vader 
voor hen gepleit.

5 Maar zie, het overblijfsel van 
de a goddelozen heb Ik in b kete-
nen van duisternis vastgehouden 
tot het c oordeel van de grote dag, 
dat aan het einde van de aarde 
zal komen;

6 en evenzo zal Ik de goddelo-
zen 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 a ogen op u rus-
ten. Ik ben in uw b midden, en u 
kunt Mij niet zien;

8 maar de dag komt spoedig dat 
u Mij wél zult a zien en weten dat 
Ik ben; want de sluier van duister-
nis zal spoedig worden vaneenge-
scheurd, en hij die niet b gereinigd 
is, zal de dag niet c verdragen.

9 Daarom, omgord uw lende-
nen en wees voorbereid. Zie, het 
a koninkrijk is van u, en de vijand 
zal niet overwinnen.

10 Voorwaar, Ik zeg u: U bent 

a rein, maar niet allen; en er zijn 
geen anderen in wie Ik b welbe-
hagen heb;

11  want alle a vlees is verdor-
ven voor mijn aangezicht; en de 
machten van b duisternis heersen 
op aarde onder de mensenkinde-
ren, in de tegenwoordigheid van 
alle heerscharen van de hemel —

12  hetgeen stilte doet heer-
sen, en de gehele eeuwigheid 
is a gepijnigd, en de b engelen 
wachten op het grote bevel om 
de aarde af te c maaien, om het 
d onkruid te verzamelen om het 
te e verbranden; en zie, de vijand 
is aaneengesloten.

13 En nu toon Ik u een verbor-
genheid, iets wat binnenskamers 
plaatsvindt, ja, om na verloop 
van tijd uw a ondergang 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 voor-
waar, sommigen van u zijn schul-
dig 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.

 4 b LV 20:25; 35:2;  
45:3–5.

  c GS Verzoenen, 
verzoening.

 5 a GS Onrechtvaardig, 
onrechtvaardigen, 
onrechtvaardigheid.

  b 2 Petr. 2:4;  
Judas 1:6.  
GS Hel.

  c GS Oordeel, het laatste.
 7 a LV 1:1.
  b LV 6:32; 29:5.

 8 a Openb. 22:4–5.  
GS Wederkomst van 
Jezus Christus.

  b GS Zuiver, zuiverheid.
  c Mal. 3:2.
 9 a Luk. 6:20.  

GS Koninkrijk van God 
of koninkrijk van de 
hemel.

 10 a GS Rein en onrein.
  b LV 1:30.
 11 a Jes. 1:3–4;  

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.
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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 b rijken 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 a voet-
bank, daarom zal Ik er wederom 
op staan.

18  En Ik bied u grotere rijk-
dommen en acht het juist u die 
te geven, namelijk een land van 
belofte, een land vloeiende van 
melk en honing, waarop geen ver-
vloeking 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 a erfgoed van uw 
kinderen voor eeuwig, zolang 
de aarde bestaat, en u zult 
het wederom bezitten in eeu-
wigheid, en zij zal nooit meer 
voorbijgaan.

21 Maar, voorwaar, Ik zeg u dat 
u mettertijd geen koning of heer-
ser zult hebben, want Ik zal uw 
a Koning zijn en over u waken.

22 Daarom, hoor naar mijn stem 

en a volg Mij, en u zult een b vrij 
volk zijn, en u zult geen wetten 
hebben buiten mijn wetten wan-
neer Ik kom, want Ik ben uw 
c Wetgever, en wat kan mijn hand 
weerhouden?

23  Maar, voorwaar, Ik zeg 
u: a Leer elkaar overeenkom-
stig het ambt waartoe Ik u heb 
aangewezen;

24 en laat ieder mens zijn broe-
der a achten als zichzelf, en b deugd 
en c heiligheid voor mijn aange-
zicht 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 aan-
schouwt 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 a één; en 
indien u niet één bent, bent u de 
mijnen niet.

28  En voorts, Ik zeg u dat de 

 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.

 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 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.
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vijand in de binnenkamers u naar 
het a leven 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, a ver-
gaar b wijsheid in uw boezem als 
een schat, opdat de goddeloos-
heid van de mensen u die din-
gen 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 a smet 
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 b wet geven; en daar zult 
u worden c begiftigd met macht 
van omhoog;

33 en daarvandaan zullen dege-
nen die Ik wil, a uitgaan onder 
alle natiën, en het zal hun wor-
den gezegd wat zij moeten doen; 
want Ik heb een groot werk in 
gereedheid liggen, want Israël zal 

worden b behouden, en Ik zal hen 
leiden waarheen Ik ook wil, en 
geen enkele macht zal mijn hand 
c weerhouden.

34  En nu geef Ik de kerkge-
meente in deze streken een gebod 
dat bepaalde mannen onder hen 
zullen worden aangewezen, en zij 
zullen worden aangewezen door 
de a stem van de kerkgemeente;

35 en zij zullen zich om de armen 
en behoeftigen bekommeren en in 
hun behoeften a voorzien, 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 eigen-
dom van deze kerk te besturen.

37 En laten zij die een boerderij 
hebben die niet kan worden ver-
kocht, die achterlaten of verpach-
ten, naar het hun goeddunkt.

38  Zie erop toe dat alle din-
gen worden behouden; en wan-
neer mensen worden a begiftigd 
met macht van omhoog en uitge-
zonden, zullen al die dingen in 
de schoot van de kerk worden 
verzameld.

39  En indien u de a rijkdom-
men zoekt die de Vader u vol-
gens 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 

 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.

  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 GS Algemene 
instemming.

 35 a GS Welzijn, 
welzijnszorg.

 38 a GS Begiftiging.
 39 a Jakob 2:17–19;  

LV 11:7.

LEER EN VERBONDEN 38:29–3977



de b rijkdommen van de aarde te 
geven; maar hoed u voor c hoog-
moed, opdat u niet wordt zoals 
de d Nephieten 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 han-
den, om de dingen die Ik heb 

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 a uit het midden 
van de goddelozen. Red u. Wees 
rein, u die de vaten des Heren 
draagt. Ja, amen.

 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.

 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.

1–4: de heiligen hebben de macht om 
zonen van God te worden; 5–6: het 
evangelie aannemen is Christus aan-
nemen; 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 moe-
ten het evangelie prediken vooraf-
gaande aan de wederkomst; 22–24: 
zij die het evangelie aannemen zul-
len in tijd en in eeuwigheid worden 
vergaderd.

Luister en hoor naar de stem van 
Hem die van alle a eeuwigheid tot 
alle eeuwigheid is, de grote b Ik 
Ben, ja, Jezus Christus —

2 het a licht en het leven van de 
wereld; een licht dat in de duis-
ternis 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 heb-
ben aangenomen, heb Ik macht 
gegeven om mijn a zonen te wor-
den; 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 aan-
neemt, a neemt Mij aan; en hij die 

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.
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mijn evangelie niet aanneemt, 
neemt Mij niet aan.

6 En dit is mijn a evangelie: beke-
ring en doop met water, en dan 
komt de b doop met vuur en de 
Heilige Geest, ja, de Trooster, 
die alle dingen toont en de vre-
dige dingen van het koninkrijk  
c leert.

7  En nu, zie, Ik zeg u, mijn 
dienstknecht a James: Ik heb uw 
werken gadegeslagen en Ik ken u.

8 En voorwaar, Ik zeg u: Uw hart 
is nu, op dit moment, rechtvaar-
dig 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 a dopen, 
en was uw zonden af, onder aan-
roeping 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 evan-
gelie prediken, die Ik in deze laat-
ste dagen heb uitgezonden, het 

verbond dat Ik heb uitgezonden 
om mijn volk, dat van het huis 
van Israël is, a terug te winnen.

12 En het zal geschieden dat er 
macht op u zal a rusten; 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 a arbeiden en 
mijn kerk op te bouwen en Zion 
b tevoorschijn te brengen, opdat 
het zich zal verblijden op de heu-
vels en zal c gedijen.

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 mensen-
kinderen, en die zal op hun hoofd 
worden uitgestort. En daarvan-
daan zullen er mannen uitgaan 
onder b alle c natiën.

16 Zie, voorwaar, voorwaar, Ik 
zeg u dat het volk in Ohio Mij 
aanroept met groot geloof, den-
kende 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 

 6 a GS Bekeren (zich), 
bekering;  
Doop, dopen;  
Evangelie.

  b GS Heilige Geest;  
Wedergeboren, uit 
God geboren.

  c LV 42:61.

 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 Matt. 20:1–16.
  b Jes. 52:8.
  c LV 117:7.
 15 a LV 38:32; 95:8; 

110:8–10.
  b LV 1:2.
  c GS Zendingswerk.
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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 a oor-
deel weerhouden.

19 Daarom, ga uit en roep met 
luide stem, en zeg: Het konink-
rijk 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 aan-
gezicht voor het tijdstip van mijn 
a komst;

21 want de tijd is nabij; de a dag 
of het uur b weet niemand; maar 
komen zal hij zeker.

22 En hij die deze dingen aan-
neemt, neemt Mij aan; en zij zul-
len 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 a handen zult leggen, en 
zij zullen de b gave van de Heilige 
Geest ontvangen en c uitzien naar 
de tekenen van mijn d komst, en 
zij zullen Mij kennen.

24  Zie, Ik kom spoedig. Ja,  
amen.

 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.

  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.

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 zor-
gen van de wereld leiden tot verwer-
ping van het evangelie.

Zie, voorwaar, Ik zeg u dat het 
hart van mijn dienstknecht a James 
Covel rechtvaardig was voor mijn 
aangezicht, want hij had een ver-
bond met Mij gesloten dat hij 
gehoorzaam zou zijn aan mijn 
woord.

2 En hij a ontving het woord met 
blijdschap, maar terstond ver-
zocht 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 ver-
bond verbroken, en het blijft aan 
Mij met hem te handelen naar het 
Mij goeddunkt. Amen.
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1–3: de ouderlingen zullen de kerk 
besturen met de geest van openba-
ring; 4–6: ware discipelen zullen de 
wet van de Heer aanvaarden en nako-
men; 7–12: Edward Partridge aange-
wezen als bisschop voor de kerk.

Luister en hoor, o mijn volk, zegt 
de Heer en uw God, u die Ik met 
welbehagen a zegen met de groot-
ste van alle zegeningen, u die naar 
Mij luistert; en u die niet naar Mij 
luistert, die mijn naam hebt b bele-
den, zal Ik c vervloeken 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 bij-
een moet komen om het a eens 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 

besturen en alle dingen in orde 
te hebben voor mijn aangezicht.

4 En Ik zal uw a heerser zijn wan-
neer Ik b kom; en zie, Ik kom spoe-
dig, en u moet erop toezien dat 
mijn wet nagekomen wordt.

5 Hij die mijn wet a aanneemt en 
haar b nakomt, die is mijn discipel; 
en hij die zegt dat hij haar aan-
neemt maar haar niet nakomt, die 
is niet mijn discipel en zal uit uw 
midden worden c uitgeworpen;

6 want het is niet goed dat de 
dingen die de kinderen van het 
koninkrijk toebehoren, aan hen 
gegeven worden die ze niet waar-
dig zijn, of aan de a honden, of dat 
de b parels voor de zwijnen gewor-
pen worden.

7 En voorts, het is passend dat 
mijn dienstknecht Joseph Smith 
jr. een a huis laat bouwen om in te 
wonen en te b vertalen.

41 1 a GS Zegen, zegenen, 
zegening.

  b Deut. 11:26–28;  
1 Ne. 2:23.

  c LV 56:1–4; 112:24–26.
 2 a GS Een, eenheid.
 3 a LV 42.
 4 a Zach. 14:9; 

   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.

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 van-
uit 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.
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1–10: de ouderlingen geroepen om 
het evangelie te prediken, bekeer-
lingen te dopen en de kerk op te 
bouwen; 11–12: zij moeten geroe-
pen en geordend worden en dienen 
in de beginselen van het evangelie 
te onderwijzen die in de Schriften 
staan; 13–17: zij moeten onderwij-
zen en profeteren door de macht van 
de Geest; 18–29: de heiligen gebo-
den niet te doden, te stelen, te lie-
gen, te begeren, echtbreuk te plegen 
of kwaad te spreken over anderen; 
30–39: wetten aangaande de toewij-
ding van bezittingen uiteengezet; 

40–42: hoogmoed en luiheid veroor-
deeld; 43–52: de zieken moeten door 
zalving en door geloof worden gene-
zen; 53–60: de kerk wordt bestuurd 
volgens de Schriften; ze moeten de 
wereld worden verkondigd; 61–69: 
de plaats van het nieuwe Jeruza-
lem en de verborgenheden van het 
koninkrijk zullen worden geopen-
baard; 70–73: toegewijde bezittingen 
moeten worden gebruikt om functio-
narissen van de kerk te onderhouden; 
74–93: wetten aangaande ontucht, 
echtbreuk, doden, stelen en het belij-
den van zonden uiteengezet.

 9 a LV 36:1.
  b LV 72:9–12; 107:68–75.  

GS Bisschop.
  c LV 51.

 11 a Joh. 1:48.
  b GS Bedrog.

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 pro-
feet specificeert deze openbaring als ‘behelzende de wet van de kerk’.

8 En voorts, het is passend dat 
mijn dienstknecht Sidney Rig-
don zijn leven leidt zoals het hem 
goeddunkt, voor zover hij mijn 
geboden onderhoudt.

9 En voorts, Ik heb mijn dienst-
knecht a Edward Partridge geroe-
pen; en Ik geef een gebod dat 
hij door de stem van de kerk zal 
worden aangewezen, en geor-
dend als b bisschop voor de kerk, 
zijn handel achterlaat en al zijn 
tijd c besteedt aan de arbeid in  
de kerk;

10 dat hij voor alle dingen zorgt 
zoals hem in mijn wetten zal wor-
den voorgeschreven ten dage dat 
Ik ze geven zal.

11 En wel omdat zijn hart zuiver 
is voor mijn aangezicht, want hij 
is zoals a Nathanaël vanouds, in 
wie geen b bedrog is.

12 Deze woorden zijn u gegeven, 
en ze zijn zuiver voor mijn aan-
gezicht; pas daarom op hoe u ze 
beschouwt, want op de dag van 
het oordeel zal uw ziel er reken-
schap van moeten geven. Ja, amen.
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Luister, o ouderlingen van mijn 
kerk, die zich hebt bijeenver-
zameld 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 a wet die 
Ik u geven zal.

3 Want voorwaar, Ik zeg: Daar 
u zich bijeenverzameld hebt 
volgens het a gebod waarmee Ik 
u geboden heb, en eensgezind 
bent b aangaande 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 zul-
len 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, a twee aan twee 
mijn evangelie predikend, in 
mijn naam, uw stem verheffend 
als het ware met het geluid van 
een bazuin, mijn woord verkon-
digend gelijk engelen van God.

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 west-
waarts; en voor zover u diege-
nen 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 wan-
neer de a stad b Nieuw- Jeruzalem 
wordt gevestigd, opdat u c bijeen-
vergaderd kunt worden, opdat u 
mijn d volk kunt zijn, en Ik zal uw 
God zijn.

10 En voorts, Ik zeg u dat mijn 
dienstknecht a Edward Partridge 
zal staan in het ambt waartoe 
Ik hem heb aangewezen. En het 
zal geschieden dat indien hij 
overtreedt, er een b ander in zijn 
plaats zal worden aangewezen. 
Ja, amen.

11 Voorts zeg Ik u dat het nie-
mand zal worden gegeven uit te 
gaan om mijn evangelie te a predi-
ken, of om mijn kerk op te bou-
wen, tenzij hij is b geordend door 
iemand die het c gezag daartoe 
bezit, en het de kerk bekend is dat 
hij bevoegd is en door de hoof-
den van de kerk op de juiste wijze 
geordend is.

42 2 a LV 58:23.  
GS Wet.

 3 a LV 38:32.
  b Matt. 18:19.
 5 a GS Heilige Geest.
 6 a Mark. 6:7.  

GS Zendingswerk.
 9 a LV 57:1–2.
  b Ether 13:2–11; 

   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.
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12 En voorts, de a ouderlingen, 
priesters en leraren van deze kerk 
zullen in de beginselen van mijn 
evangelie b onderwijzen, die in de 
c Bijbel staan, en in het d Boek van 
Mormon, dat de volheid van het 
e evangelie bevat.

13 En zij zullen de a verbonden 
en kerkelijke voorschriften nako-
men 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 a gebed; 
en indien u de b Geest niet ont-
vangt, zult u niet onderwijzen.

15 En dit alles zult u nauwge-
zet doen zoals Ik heb geboden in 
verband met uw onderwijs, tot-
dat de volheid van mijn a Schriften 
gegeven is.

16 En wanneer u uw stem door 
de a Trooster verheft, zult u spre-
ken 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 a doden; en wie 

b doodt zal geen vergeving in deze 
wereld hebben, noch in de toeko-
mende wereld.

19 En wederom zeg Ik: U zult 
niet doden; want wie doodt, zal 
a sterven.

20  U zult niet a stelen; en wie 
steelt en zich niet wil bekeren, zal 
uitgeworpen worden.

21 U zult niet a liegen; wie liegt 
en zich niet wil bekeren, zal uit-
geworpen worden.

22 U zult uw vrouw a liefhebben 
met geheel uw hart, en haar b aan-
kleven 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 a echtbreken; 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 a wederom 

 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;  

Leraar, leren — 
Onderwijzen met de 
Geest.

 15 a LV 42:56–58.
 16 a 1 Kor. 2:10–14;  

LV 68:2–4.  
GS Trooster.

 18 a Ex. 20:13–17;  
Matt. 5:21–37;  
2 Ne. 9:35;  
Mos. 13:21–24;  
3 Ne. 12:21–37.

  b GS Moord.
 19 a GS Doodstraf.
 20 a GS Stelen.
 21 a GS Eerlijk, eerlijkheid;  

Liegen.
 22 a GS Huwelijk, huwen;  

Liefde.
  b Gen. 2:23–24;  

Efez. 5:25, 28–33.
 23 a Matt. 5:28;  

3 Ne. 12:28;  
LV 63:16.  
GS Wellust.

 24 a GS Echtbreuk.
 25 a GS Bekeren (zich), 

bekering.
  b Joh. 8:3–11.  

GS Vergeven.
 26 a 2 Petr. 2:20–22;  

LV 82:7.
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doet, zal het hem niet vergeven 
worden, maar hij zal uitgewor-
pen worden.

27  U zult niet a kwaadspreken 
over uw naaste, noch hem enige 
schade berokkenen.

28  U weet dat mijn wetten 
aangaande deze dingen in mijn 
Schriften gegeven zijn; wie zon-
digt en zich niet bekeert, zal a uit-
geworpen worden.

29 Indien u Mij a liefhebt, zult u 
Mij b dienen en al mijn geboden 
c onderhouden.

30 En zie, u zult aan de a armen 
denken, en hetgeen u hun te 
geven hebt van uw bezittingen 
voor hun b onderhoud, c toewijden 
met een verbond en een akte die 
niet te verbreken zijn.

31 En voor zover u van uw bezit 
a geeft aan de b armen, geeft u het 
aan Mij; en het moet worden 
voorgelegd aan de c bisschop van 
mijn kerk en zijn raadgevers, twee 
van de ouderlingen of hogepries-
ters, die hij zal aanwijzen of heeft 
aangewezen en d aangesteld 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 

van mijn kerk heeft ontvangen, 
zodat ze de kerk niet ontnomen 
kunnen worden, overeenkomstig 
mijn geboden, dat ieder mens aan 
Mij b verantwoording verschul-
digd zal zijn, als c rentmeester over 
zijn eigen bezit, of over hetgeen 
hij door middel van toewijding 
heeft ontvangen, zoveel als voor 
hemzelf en zijn gezin d toereikend 
is.

33 En voorts, als er na deze eer-
ste 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 eenie-
der die iets nodig heeft in ruime 
mate wordt voorzien en naar zijn 
behoeften ontvangt.

34  Daarom moet het over-
schot in mijn voorraadhuis wor-
den 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 wel-
zijn van de kerk, en bedehuizen 

 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, 

welzijnszorg.
  c GS Toewijden, wet van 

toewijding.
 31 a Mos. 2:17.  

GS Aalmoes.
  b GS Arm, armen.
  c GS Bisschop.
  d GS Aanstellen, 

aanstelling.
 32 a LV 51:4.
  b LV 72:3–11.  

GS Verantwoordelijk, 
verantwoordelijkheid, 
verantwoorden, 
verantwoording.

  c GS Rentmeester, 
rentmeesterschap.

  d LV 51:3.
 33 a LV 42:55; 51:13; 

119:1–3.
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te bouwen en a Nieuw- Jeruzalem 
op te bouwen, dat hierna zal wor-
den geopenbaard —

36  opdat mijn verbondsvolk 
bijeenvergaderd kan worden ten 
dage dat Ik tot mijn a tempel b kom. 
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 a geworpen, en 
hetgeen hij b toegewijd 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 a doet, doet u 
het aan Mij.

39 Want het zal geschieden dat 
wat Ik bij monde van mijn pro-
feten 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 a hoog-
hartig zijn; laat al uw b kleding 
eenvoudig zijn, en de schoon-
heid ervan de schoonheid van 
het werk van uw eigen handen;

41  en laten alle dingen in 

reinheid voor mijn aangezicht 
worden gedaan.

42 U zult niet a lui zijn; want wie 
lui is, zal van de arbeider noch 
het brood eten, noch de kleding 
dragen.

43 En wie onder u a ziek zijn en 
niet het geloof hebben om gene-
zen te worden, maar toch gelo-
vig 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 geroe-
pen worden, en zij zullen voor 
hen bidden en hun in mijn naam 
de a handen opleggen; en als zij 
sterven, b sterven zij voor Mij, en 
als zij leven, leven zij voor Mij.

45 U zult in a liefde met elkaar 
b leven, zodat u zult c wenen om 
het verlies van hen die ster-
ven, 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 a dood niet 
zullen smaken, want die zal b zoet 
voor hen zijn;

47 en zij die niet in Mij sterven, 
wee hun, want hun dood is bitter.

48 En voorts, het zal geschieden 

 35 a GS Nieuw-Jeruzalem;  
Zion.

 36 a LV 36:8.
  b Mal. 3:1.
 37 a LV 41:5;  

50:8–9.  
GS Excommunicatie.

  b GS Toewijden, wet van 
toewijding.

 38 a Matt. 25:34–40.  
GS Naastenliefde;  

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;  

Openb. 14:13;  
LV 63:49.

 45 a 1 Joh. 4:16, 20–21.
  b GS Liefde.
  c Alma 28:11–12.
  d 1 Kor. 15:19–22.  

GS Hoop.
 46 a GS Dood, tijdelijke.
  b Openb. 14:13.
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dat wie a geloof in Mij heeft om 
b genezen te worden, en niet tot 
de dood is c bestemd, 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 a zonen 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 a rentmeesterschap.

54 U zult het kleed van uw broe-
der niet wegnemen; u zult betalen 
voor hetgeen u van uw broeder 
ontvangt.

55 En indien u meer a verkrijgt 
dan hetgeen voor uw onderhoud 
nodig is, zult u het naar mijn 
b voorraadhuis brengen, opdat 
alle dingen gedaan zullen wor-
den overeenkomstig hetgeen Ik 
gezegd heb.

56 U zult vragen, en mijn a Schrif-
ten zullen gegeven worden zoals 

Ik beschikt heb, en zij moeten vei-
lig worden b bewaard;

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 vol-
ken zullen daarin onderwezen  
worden.

59 U zult de dingen die u ontvan-
gen 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 a han-
delt, zal behouden worden, en 
wie er niet naar handelt, zal 
b verdoemd worden als hij zo 
doorgaat.

61 Indien u vraagt, zult u a open-
baring op openbaring, b kennis 
op kennis ontvangen, opdat u de 
c verborgenheden en de d vredige 
dingen zult kennen — datgene 
wat e vreugde brengt, datgene wat 
het eeuwige leven brengt.

62 U zult vragen, en het zal u 
in de door Mij bestemde tijd 

 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, 

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.
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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 oos-
ten gaat, hun die bekeerd zullen 
worden leren om naar het a westen 
te vluchten, en wel wegens het-
geen er op aarde gaat komen, en 
wegens b geheime verenigingen.

65  Zie, u zult al deze dingen 
nakomen, en groot zal uw belo-
ning zijn; want u is het gege-
ven de verborgenheden van het 
koninkrijk te kennen, maar de 
wereld is het niet gegeven ze te 
kennen.

66 U zult de wetten die u ontvan-
gen hebt, nakomen en getrouw 
zijn.

67  En u zult hierna kerke-
lijke a verbonden ontvangen, 
die voldoende zullen zijn om 
u te vestigen, zowel hier als in 
Nieuw- Jeruzalem.

68 Welnu, laat wie in a wijsheid 
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 

van de kerk, zijn u gegeven. Ja,  
amen.

70 De a priesters en b leraren zul-
len hun c rentmeesterschap heb-
ben, evenals de leden.

71 En de gezinnen van de ouder-
lingen of hogepriesters die aange-
wezen zijn om de bisschop in alle 
dingen als raadgever bij te staan, 
moeten onderhouden worden uit 
het bezit dat de bisschop a toege-
wijd is voor het welzijn van de 
armen en voor andere doelein-
den, 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 bis-
schop goeddunkt of door hen 
wordt besloten.

73 En ook de bisschop zal zijn 
onderhoud of een billijke vergoe-
ding ontvangen voor al zijn dien-
sten in de kerk.

74 Zie, voorwaar, Ik zeg u dat 
wie ook onder u hun huwelijks-
partner weggezonden hebben 
wegens a ontucht, of met andere 
woorden, als zij in alle nederig-
heid van hart tegenover u getui-
gen dat dat het geval is, dan 
zult u hen niet uit uw midden 
uitwerpen;

75  maar indien u ontdekt dat 
mensen hun huwelijkspartner 

 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 

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.
  c GS Rentmeester, 

rentmeesterschap.
 71 a GS Toewijden, wet van 

toewijding.
 74 a GS Ontucht;  

Seksuele 
onzedelijkheid.
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wegens a overspel verlaten heb-
ben, 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 a doden, zij over-
geleverd zullen worden, en er 
met hen gehandeld zal worden 
volgens de wetten van het land; 
want bedenk dat hij geen verge-
ving 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 ver-
hoord worden voor twee ouder-
lingen 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 

worden op de verklaring van 
twee getuigen; en de ouderlin-
gen zullen de zaak voorleggen 
aan de kerk, en de kerk zal de 
hand tegen hem of haar ophef-
fen, 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 a steelt, zal 
hij of zij overgeleverd worden aan 
de wet van het land.

86 En indien hij of zij a liegt, 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 a broeder of zus-
ter u b onrecht doet, zult u met hem 
of haar onder vier ogen spreken; 
en indien hij of zij c bekent, zult u 
tot verzoening komen.

89  En indien hij of zij niet 
bekent, zult u hem of haar over-
leveren aan de kerk, niet aan de 
leden, maar aan de ouderlin-
gen. En het zal plaatsvinden in 
een vergadering, en niet voor de 
wereld.

 75 a GS Echtbreuk.
  b GS Excommunicatie.
 76 a GS Waken, wachters.
 79 a GS Moord.

 85 a GS Stelen.
 86 a GS Eerlijk, eerlijkheid;  

Liegen.
 88 a GS Broeder;  

Zuster.
  b Matt. 18:15–17.
  c GS Belijden,  

belijdenis.
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90 En indien uw broeder of zus-
ter velen onrecht doet, zal hij of zij 
a bestraft worden tegenover velen.

91  En indien iemand openlijk 
onrecht doet, zal hij of zij open-
lijk 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 

verborgen onrecht doet, zal hij of 
zij berispt worden in het verbor-
gen, 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.

 90 a GS Kastijden, 
kastijding.

43 2 a LV 42.

  b GS Geboden van God;  
Openbaring.

 3 a Joh. 15:4.

 4 a LV 28:2–3.

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 waar-
schuwing 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 aan-
gezicht van de Heer te handelen; 15–
22: de ouderlingen uitgezonden om 
op te roepen tot bekering en de men-
sen 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 woor-
den die Ik tot u spreken zal.

2 Want zie, voorwaar, voorwaar, 
Ik zeg u dat u een gebod als a wet 
voor mijn kerk ontvangen hebt, 
bij monde van hem die Ik voor 
u aangewezen heb om b geboden 
en openbaringen uit mijn hand te 
ontvangen.

3 En dit zult u zeker weten: dat 
er geen ander voor u is aange-
wezen om geboden en openba-
ringen te ontvangen totdat hij 
wordt weggenomen, mits hij in 
Mij a blijft.

4  Maar voorwaar, voorwaar, 
Ik zeg u dat er a geen ander voor 
deze gave zal worden aangewe-
zen behalve door hem; want als 
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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 ieder-
een 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 a geordend is, zal 
binnenkomen door de b poort en 
geordend worden, zoals Ik u eer-
der gezegd heb, om in die open-
baringen 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 a onderrichten 
en opbouwen, opdat u zult weten 
hoe te handelen en mijn kerk te 
besturen, hoe te handelen ten aan-
zien van de onderdelen van mijn 
wet en de geboden die Ik gege-
ven heb.

9 En zo zult u onderricht wor-
den in de wet van mijn kerk en 
a geheiligd worden door hetgeen 
u ontvangen hebt, en u zult zich 
ertoe verbinden om in alle hei-
ligheid voor mijn aangezicht te  
handelen,

10  opdat er, voor zover u dat 
doet, heerlijkheid a toegevoegd zal 
worden aan het koninkrijk dat u 
ontvangen hebt. Voor zover u het 
niet doet, zal het b weggenomen 
worden, ja, datgene wat u ontvan-
gen hebt.

11 Delg uit de a ongerechtigheid 
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 a ondersteun hem 
voor mijn aangezicht door gelo-
vig gebed.

13 En voorts, Ik zeg u: Indien 
u de a verborgenheden 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 a rein volk voor mijn aange-
zicht zal bewaren.

15 Voorts zeg Ik: Luister, ouder-
lingen van mijn kerk, die Ik 
aangewezen heb: U wordt niet 
uitgezonden om onderwezen te 
worden, maar om de mensenkin-
deren de dingen te a leren die Ik in 
uw handen gelegd heb door de 
macht van mijn b Geest;

 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.

 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 

van God.
 14 a GS Zuiver, zuiverheid.
 15 a GS Zendingswerk.
  b GS Leraar, leren — 

Onderwijzen met de 
Geest.
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16 en u zult a onderwezen wor-
den van omhoog. b Heilig u en u 
zult met macht c begiftigd wor-
den, opdat u zult geven zoals Ik 
gesproken heb.

17 Luister, want zie, de a grote 
b dag van de Heer is nabij.

18  Want de dag komt dat de 
Heer zijn a stem verheft vanuit de 
hemel; de hemelen zullen b schud-
den en de aarde zal c beven, en 
de d bazuin van God zal schallen 
zowel lang als luid, en tot de sla-
pende natiën roepen: U heiligen, 
e sta op en leef; u zondaars, f blijf 
en g slaap totdat Ik wederom roep.

19 Daarom, omgord uw lende-
nen, opdat u niet onder de godde-
lozen aangetroffen zult worden.

20 Verhef uw stem en spaar uzelf 
niet. Roep de natiën op tot beke-
ring, 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 a donderslagen 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?

22 Ja, en voorts, wanneer de blik-
semschichten 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 vergade-
ren, gelijk een a hen haar kuikens 
onder haar vleugels vergadert, 
maar u hebt niet b gewild!

25  Hoe dikwijls heb Ik u bij 
monde van mijn a dienstknechten 
b toegeroepen, en door de c bedie-
ning 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 hagelstor-
men, en met de stem van d hon-
gersnoden 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 e barmhartigheid de 
gehele dag door, en met de stem 

 16 a GS Inspiratie, 
inspireren.

  b GS Heiliging.
  c Luk. 24:49;  

LV 38:32; 95:8–9; 
110:8–10.

 17 a Mal. 4:5;  
LV 2:1; 34:6–9.

  b LV 29:8.  
GS Wederkomst van 
Jezus Christus.

 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 rijk-
dommen 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, a arbeid 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 a komen 
om te oordelen, en mijn volk zal 
verlost worden en zal met Mij op 
aarde regeren.

30 Want het grote a millennium, 
waarover Ik gesproken heb bij 
monde van mijn dienstknechten, 
zal komen.

31  Want a Satan zal worden  

b gebonden, en wanneer hij 
wederom losgelaten wordt, zal hij 
slechts voor een c korte tijd rege-
ren, en dan komt het d einde van 
de aarde.

32 En wie a rechtvaardig leeft, zal 
in een ogenblik b veranderd wor-
den, en de aarde zal vergaan als 
door vuur.

33 En de onrechtvaardigen zul-
len heengaan in onblusbaar a vuur, 
en hun einde weet geen mens op 
aarde, noch zal iemand het ooit 
weten, totdat zij voor Mij komen 
om b geoordeeld te worden.

34 Luister naar deze woorden. 
Zie, Ik ben Jezus Christus, de 
a Heiland van de wereld. b Bewaar 
deze dingen als een schat in uw 
hart, en laat de c plechtige ernst 
van de eeuwigheid d immer in uw 
e gedachten zijn.

35 Wees a ernstig. Onderhoud al 
mijn geboden. Ja, amen.

 25 f GS Eeuwig leven;  
Heil;  
Onsterfelijk, 
onsterfelijkheid.

 28 a Jakob 5:71;  
LV 33:3.  
GS Wijngaard van de 
Heer.

 29 a GS Wederkomst van 
Jezus Christus.

 30 a GS Millennium.
 31 a 1 Ne. 22:26.  

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;  

LV 63:51; 101:31.  
GS Opstanding.

 33 a Matt. 3:12.
  b GS Jezus Christus —  

Rechter.
 34 a GS Heiland.
  b MJS 1:37.
  c LV 84:61; 100:7–8.
  d GS Overwegen.
  e GS Verstand.
 35 a Rom. 12:3;  

LV 18:21.

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.

LEER EN VERBONDEN 43:26–3593



1–5: Christus is onze Voorspraak bij 
de Vader; 6–10: het evangelie is een 
boodschapper om voor de Heer uit de 

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

44 2 a Hand. 2:17.
 3 a GS Prediken.
 4 a GS Bekeren (zich), 

bekering.

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

GS Medelijden;  

Welzijn,  
welzijnszorg.

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.

Zie, aldus zegt de Heer tot u, mijn 
dienstknechten: Ik acht het raad-
zaam 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 a Geest 
op hen zal uitstorten ten dage dat 
zij bijeenkomen.

3 En het zal geschieden dat zij 
zullen uitgaan in de omstreken 

en bekering tot het volk zullen 
a prediken.

4  En velen zullen worden 
a bekeerd, zodat u macht verkrij-
gen zult om u te organiseren b vol-
gens de wetten van de mens;

5 opdat uw a vijanden geen macht 
over u zullen hebben; opdat u in 
alle dingen bewaard zult wor-
den; opdat u in staat zult worden 
gesteld mijn wetten na te leven; 
opdat iedere band waarmee de 
vijand mijn volk tracht te vernie-
tigen, verbroken zal worden.

6 Zie, Ik zeg u dat u de armen en 
de behoeftigen a bezoeken 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.

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, [. . .] ont-
ving ik het volgende.’
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openbaart de tekenen van zijn komst 
zoals die op de Olijfberg gegeven 
zijn; 24–38: het evangelie zal wor-
den 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, wonde-
ren en de opstanding; 48–53: Chris-
tus zal op de Olijfberg staan en de 
Joden zullen de wonden in zijn han-
den en voeten zien; 54–59: de Heer 
zal regeren in het millennium; 60–
62: de profeet opgedragen te begin-
nen met de vertaling van het Nieuwe 
Testament, waardoor belangrijke ken-
nis 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.

Luister, o volk van mijn a kerk, 
aan wie het b koninkrijk gegeven 
is; luister en neig het oor tot Hem 
die de aarde gegrondvest heeft, 
die de hemelen en al hun heer-
scharen c gemaakt 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 a dood u 
niet achterhaalt; op een b uur dat 
u het niet verwacht, is de zomer 

ten einde en de c oogst voorbij, en 
uw ziel niet gered.

3 Luister naar Hem die de a voor-
spraak bij de Vader is, die uw 
zaak bij Hem bepleit —

4 en zegt: Vader, zie het a lijden 
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 c verheerlijkt 
zou worden;

5 daarom, Vader, spaar dezen, 
mijn broeders die in mijn naam 
a geloven, opdat zij tot Mij kun-
nen komen en het b eeuwigdurend 
leven hebben.

6 Luister, o volk van mijn kerk 
en u ouderlingen, luister allen, en 
hoor naar mijn stem zolang er nog 
van een a heden wordt gesproken, 
en verstok uw hart niet;

7 want voorwaar, Ik zeg u dat 
Ik de a Alfa en de Omega ben, het 
begin en het einde, het licht en het 
leven van de wereld — een b licht 
dat in de duisternis schijnt, en de 
duisternis begrijpt het niet.

8 Ik kwam tot de mijnen, en de 
mijnen hebben Mij niet aangeno-
men; maar zovelen als Mij aan-
genomen hebben, heb Ik a macht 
gegeven om vele b wonderen te 

45 1 a GS Kerk van Jezus 
Christus.

  b LV 50:35.
  c Jer. 14:22;  

3 Ne. 9:15;  
LV 14:9.  
GS Scheppen, 
schepping.

 2 a Alma 34:33–35.
  b Matt. 24:44.

  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 c zonen van God te 
worden; ja, en wie in mijn naam 
d geloofden, heb Ik macht gege-
ven om het e eeuwige leven te 
verkrijgen.

9 En evenzo heb Ik mijn a eeu-
wigdurend b verbond in de wereld 
gezonden om een licht voor de 
wereld te zijn, en een c standaard 
voor mijn volk, en voor de d andere 
volken om zich daar te verzame-
len, en om een e boodschapper 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 a sterke redenering tonen.

11 Daarom, luister allen en laat 
Mij u toch mijn wijsheid tonen — 
de wijsheid van Hem die volgens 
u de God van a Henoch en diens 
broeders is,

12  die van de aarde werden 
a gescheiden en tot Mij wer-
den genomen  — een b stad die 
bewaard wordt totdat er een 
dag van gerechtigheid komt — 
een dag waar alle heilige man-
nen naar hebben gezocht, maar 
wegens goddeloosheid en gruwe-
len hebben zij die niet gevonden;

13  en zij hebben bekend op 
aarde a vreemdelingen en bijwo-
ners te zijn;

14 maar hebben een a belofte ver-
kregen 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 b tekenen van 
mijn komst, ten dage dat Ik kom 
in mijn heerlijkheid op de wol-
ken van de hemel, ter vervulling 
van de beloften die Ik uw vaderen 
gedaan heb,

17 want omdat u de lange a afwe-
zigheid 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 c terugkeer 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 vij-
anden zeggen dat dit huis nooit 
zal instorten.

 8 c GS Zonen en dochters 
van God.

  d GS Geloof, geloven.
  e LV 14:7.
 9 a GS Nieuw en 

eeuwigdurend 
verbond.

  b Jer. 31:31–34;  
Mrm. 5:20.

  c 2 Ne. 29:2.
  d Jes. 42:6;  

2 Ne. 10:9–18.
  e Mal. 3:1.

 10 a Jes. 41:21; 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;  

Luk. 21:7–36;  
MJS 1.

  b GS Wederkomst van 
Jezus Christus.

 17 a LV 138:50.
  b GS Geest.
  c GS Israël — De 

vergadering van 
Israël.

  d 1 Ne. 10:12–14.  
GS Israël — De 
verstrooiing van 
Israël.
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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 gela-
ten wordt.

21  En het zal geschieden dat 
dit geslacht Joden niet zal voor-
bijgaan voordat iedere verwoes-
ting die Ik u aangaande hen heb 
gezegd, geschiedt.

22 U zegt te weten dat de a volein-
ding 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 ver-
vuld zal zijn.

24 En dit heb Ik u gezegd aan-
gaande Jeruzalem; en wanneer 
die dag komt, zal er een overblijf-
sel worden a verstrooid onder alle 
natiën;

25  zij zullen echter opnieuw 
a vergaderd worden; maar zij zul-
len blijven totdat de tijden van de 
b andere volken vervuld zijn.

26 En te a dien dage zult u horen 
van b oorlogen en geruchten van 
oorlogen, en de gehele aarde zal 

in beroering zijn en het hart van 
de mensen zal c bezwijken en zij 
zullen zeggen dat Christus zijn 
komst d uitstelt tot aan de volein-
ding van de aarde.

27 En de liefde van de mensen 
zal verkillen, en de ongerechtig-
heid zal overvloedig worden.

28 En wanneer de tijden van de 
a andere volken gekomen zijn, zal 
er een b licht doorbreken onder 
hen die in duisternis verkeren, en 
het zal de volheid van mijn evan-
gelie zijn;

29 maar zij a aanvaarden het niet; 
want zij merken het licht niet op 
en wenden hun b hart van Mij af 
wegens de c voorschriften van de 
mens.

30 En in dat geslacht zullen de 
tijden van de andere volken ver-
vuld worden.

31 En er zullen in dat geslacht 
mensen zijn die niet zullen ster-
ven voordat zij een voortstor-
mende a gesel zien; want een 
verwoestende ziekte zal het land 
bedekken.

32  Maar mijn discipelen zul-
len op a heilige plaatsen staan en 
niet aan het wankelen worden 
gebracht; maar onder de godde-
lozen zullen mensen hun stem 
verheffen en God b vervloeken en 
sterven.

 22 a GS Wereld — Einde 
van de wereld.

 24 a 2 Ne. 25:15.
 25 a Neh. 1:9;  

Jes. 11:12–14;  
1 Ne. 22:10–12;  
2 Ne. 21:12–14.

  b Luk. 21:24.
 26 a GS Laatste dagen.

  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.
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33 En er zullen ook op verschil-
lende 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 a vij-
genbomen, en u ziet ze met uw 
eigen ogen, en wanneer ze begin-
nen 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 a vreest, b uitziet naar de 
komende grote c dag van de Heer, 

ja, naar de d tekenen van de komst 
van de e Zoon des Mensen.

40 En zij zullen tekenen en won-
deren 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 a zon verduis-
terd en de maan in bloed veran-
derd 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 zul-
len Mij zien in de wolken van 
de hemel, bekleed met macht en 
grote a heerlijkheid, met alle hei-
lige 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 hei-
ligen 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 c leven, en 

 33 a LV 43:18; 88:87–90.
  b LV 63:33.
 35 a Matt. 24:6.
 37 a 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;  

LV 35:15–16;  
Moz. 7:62.

  c GS Wederkomst van 
Jezus Christus.

  d GS Tekenen van de 
tijden.

  e GS Zoon des Mensen.
 41 a LV 29:21; 97:25–26.
 42 a Joël 2:10;  

Openb. 6:12;  
LV 88:87; 133:49.

 44 a GS Jezus Christus —  

De heerlijkheid van 
Jezus Christus.

  b Matt. 24:43–51;  
Mark. 13:32–37.

 45 a LV 29:13; 43:18.
  b LV 88:96–97.  

GS Opstanding.
  c 1 Thess. 4:16–17.
 46 a Alma 40:12.
  b Jes. 55:3.
  c GS Eeuwig leven.
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uw verlossing zal voltooid wor-
den; en de heiligen zullen tevoor-
schijn komen uit de vier hoeken 
van de aarde.

47 Dan zal de a arm van de Heer 
op de natiën neerkomen.

48 En dan zal de Heer zijn voet 
op die a berg zetten, en die zal 
middendoor splijten, en de aarde 
zal b beven en heen en weer wag-
gelen, en ook de hemelen c zullen 
schudden.

49 En de Heer zal zijn stem ver-
heffen en alle einden der aarde 
zullen die horen; en de natiën 
van de aarde zullen a treuren en 
zij die gelachen hebben, zullen 
hun dwaasheid inzien.

50 En rampspoed zal de spotter 
overstelpen en de smader zal ver-
teerd worden; en zij die gezonnen 
hebben op ongerechtigheid zullen 
omgehakt worden en in het vuur 
geworpen.

51 En dan zullen de a Joden 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 zeg-
gen: Deze wonden zijn de won-
den waarmee Ik a verwond werd 
in het huis van mijn vrienden. Ik 
ben het die verhoogd is. Ik ben 

Jezus die b gekruisigd is. Ik ben de 
Zoon van God.

53  En dan zullen zij a wenen 
wegens hun ongerechtigheden; 
dan zullen zij weeklagen omdat 
zij hun b koning hebben vervolgd.

54 En dan zullen de a heidense 
natiën verlost worden, en wie 
geen wet gekend hebben, zullen 
deelhebben aan de eerste b opstan-
ding; en het zal c draaglijk 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 a dage, wanneer 
Ik in mijn heerlijkheid kom, zal 
de gelijkenis van de tien b maag-
den die Ik verteld heb, vervuld 
worden.

57 Want zij die wijs zijn en de 
a waarheid hebben ontvangen en 
de Heilige Geest tot hun b gids 
hebben genomen en niet zijn c mis-
leid — voorwaar, Ik zeg u: Zij zul-
len niet worden omgehakt en in 
het d vuur geworpen, maar zullen 
de dag verdragen.

58 En de a aarde zal hun tot b erf-
deel gegeven worden; en zij zul-
len talrijk en sterk worden, en hun 
kinderen zullen zonder zonde 
c opgroeien tot d behoudenis.

 47 a LV 1:12–16.
 48 a Zach. 14:4.
  b LV 43:18; 88:87.
  c Joël 3:16;  

LV 49:23.
 49 a LV 87:6.
 51 a GS Joden.
  b Zach. 12:10.
 52 a Zach. 13:6.
  b GS Kruisiging.
 53 a Openb. 1:7.

  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.
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 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.

 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.

59 Want de Heer zal in hun a mid-
den zijn en zijn heerlijkheid zal op 
hen zijn en Hij zal hun koning zijn 
en hun b wetgever.

60 En nu, zie, Ik zeg u: Het zal 
u niet gegeven worden meer aan-
gaande 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 a oos-
telijke 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 kopen dat u hierna zal worden 
toegewezen.

66 En het zal a Nieuw- Jeruzalem 
genoemd worden, een b land van 
c vrede, een d toevluchtsoord, een 
veilige plaats voor de heiligen van 
de allerhoogste God;

67  en de a heerlijkheid van de 
Heer zal daar zijn, en de ver-
schrikking 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 a ver-
gaderd worden; en het zal het 
enige volk zijn dat niet in onder-
linge oorlog verwikkeld is.

70  En er zal onder de godde-
lozen worden gezegd: Laten wij 
niet tegen Zion ten strijde trek-
ken, want de inwoners van Zion 
zijn verschrikkelijk; daarom kun-
nen wij niet standhouden.

71 En het zal geschieden dat de 
rechtvaardigen uit alle natiën ver-
gaderd zullen worden en tot Zion 
zullen komen onder het zingen 
van gezangen van eeuwigdu-
rende vreugde.
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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 begin-
periode 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 avondmaals-
dienst 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 bijeen-
komsten 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.

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 bijeenkom-
sten te b leiden zoals de Heilige 
Geest hen aanwijst en leidt.

3 Niettemin wordt het u geboden 
nimmer iemand te a verwijderen 
uit uw openbare bijeenkomsten, 
die voor het oog van de wereld 
gehouden worden.

4 Het wordt u eveneens geboden 
niemand die tot de a kerk behoort 
uit uw avondmaalsdiensten te 

 74 a Zef. 2:11.
46 1 a 2 Tim. 3:16–17.
 2 a Alma 6:1.

  b Mro. 6:9;  
LV 20:45.

 3 a 3 Ne. 18:22–25.  

GS Begeleiding.
 4 a GS Kerk van Jezus 

Christus.

72  En nu zeg Ik u: Laat deze 
dingen niet ruchtbaar worden 
in de wereld totdat Ik het raad-
zaam acht, opdat u dit werk in 
de ogen van het volk en in de 
ogen van uw vijanden volbren-
gen zult, opdat zij uw werken 
niet zullen kennen totdat u het-
geen Ik u heb geboden, hebt  
volbracht;

73  opdat, wanneer zij het 

kennen, zij deze dingen zullen 
overwegen.

74 Want wanneer de Heer ver-
schijnt, zal Hij a verschrikkelijk 
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.
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verwijderen; maar indien iemand 
overtreden heeft, laat hem dan 
b niet nemen totdat hij tot verzoe-
ning is gekomen.

5  En voorts zeg Ik u: U zult 
niemand uit uw avondmaals-
dienst 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 a vragen, die 
mildelijk geeft; en Ik wil dat u in 
alle b heiligheid van hart doet wat 
de Geest tot u getuigt, en daarbij 
oprecht wandelt voor mijn aan-
gezicht, de uitwerking van uw 
behoudenis c voor ogen houdt en 
alle dingen onder gebed en d dank-
zegging doet, opdat u niet door 
boze geesten of de leerstellingen 
van e duivels of de f geboden 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, 

moet u ernstig naar de beste gaven 
a streven, steeds bedenkend waar-
voor 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 b bevrediging van hun 
lusten.

10 En voorts, voorwaar, Ik zeg 
u: Ik wil dat u altijd bedenkt en 
altijd in a gedachte 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 a ieder 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 gekrui-
sigd is voor de zonden van de  
wereld.

14  Aan anderen wordt het 

 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.

  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 46:5–14 102



gegeven in hun woorden te 
a geloven, opdat ook zij het eeu-
wige leven zullen hebben als zij 
getrouw blijven.

15 En voorts, sommigen wordt 
het door de Heilige Geest gegeven 
de a verscheidenheid van bedie-
ning te kennen, voor zover het 
dezelfde Heer behaagt, zoals de 
Heer het wil, zijn barmhartighe-
den aanpassend aan de omstan-
digheden van de mensenkinderen.

16 En voorts, sommigen wordt 
het door de Heilige Geest gege-
ven 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 a woord van wijsheid 
gegeven.

18 Een ander wordt het woord 
van a kennis gegeven, opdat allen 
zal worden geleerd wijs te zijn en 
kennis te bezitten.

19 En voorts, sommigen wordt 
het gegeven a geloof te hebben om 
genezen te worden;

20 en anderen wordt het gegeven 
geloof te hebben om te a genezen.

21 En voorts, sommigen wordt 
het gegeven a wonderen te 
verrichten;

22 en anderen wordt het gege-
ven te a profeteren;

23 en anderen het a onderschei-
den van geesten.

24 En voorts, sommigen wordt 
het gegeven in a talen te spreken;

25 en een ander wordt de uitleg 
van talen gegeven.

26 En al die a gaven komen van 
God, voor het welzijn van de b kin-
deren van God.

27 En de a bisschop 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 b onderschei-
den, 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 a Geest, zal ont-
vangen volgens de Geest;

29  opdat het sommigen gege-
ven 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 c wil van 
God; daarom gebeurt het zoals hij 
vraagt.

31 En voorts, Ik zeg u: Alle din-
gen moeten in de naam van Chris-
tus gedaan worden, wat u ook 
volgens de Geest doet;

 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, 

genezingen.
 21 a GS Wonder.
 22 a GS Profeteren,  

profetie.
 23 a Moz. 1:13–15.
 24 a GS Talen, gave van.
 26 a Mro. 10:8–19.
  b GS Zonen en dochters 

van God.

 27 a GS Bisschop.
  b GS Onderscheid,  

gave van.
 28 a LV 88:64–65.
 30 a LV 50:29.
  b GS Heilige Geest.
  c 2 Ne. 4:35.
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1–4: John Whitmer aangewezen om 
de geschiedenis van de kerk bij te hou-
den 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 wor-
den, 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 raad-
zaam is.

3 En voorts zeg Ik u dat het hem 
zal worden opgedragen om het ver-
slag 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.

 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.

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 ver-
vangen. 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 ver-
vulde John Whitmer het hem toegewezen ambt.

32 en u moet God volgens de 
Geest a danken voor iedere zegen 
waarmee u gezegend wordt.

33  En u moet voortdurend 
a deugd en b heiligheid voor mijn 
aangezicht betrachten. 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 aangelegen-
heid gezien de trek van de leden van de kerk uit het oosten van de 
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48 2 a GS Welzijn, 
welzijnszorg.

 4 a LV 57:4–5.

  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.

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 [Genoot-
schap 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 

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 preside-
rende functionarissen opvolgen.

Het is noodzakelijk dat u voorlo-
pig in uw woonplaats blijft, naar-
gelang uw omstandigheden dat 
toelaten.

2 En voor zover u land hebt, zult 
u ervan a geven aan de broeders 
uit het oosten;

3  en voor zover u geen land 
hebt, laten zij voorlopig kopen in 
die omstreken, naar het hun goed-
dunkt, 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 a kopen als 
erfdeel, b ja, de stad.

5 De plaats zal nog niet geopen-
baard worden; maar nadat uw 
broeders uit het oosten gekomen 
zijn, moeten er a bepaalde mannen 
aangewezen worden, en hun zal 
het gegeven worden de plaats te 
b weten, ofwel hun zal het geopen-
baard worden.

6 En er zal hun opgedragen wor-
den land te kopen en een begin te 
maken met het grondvesten van 
de a stad; en dan zult u beginnen 
zich met uw gezinnen te verza-
melen, iedere man volgens zijn 
b gezin, naar zijn omstandighe-
den, en zoals het hem door het 
presidium en de bisschop van de 
kerk aangewezen wordt, volgens 
de wetten en geboden die u ont-
vangen hebt, en die u hierna ont-
vangen zult. Ja, amen.

Verenigde Staten, die gehoorzaamden aan het gebod van de Heer om 
zich in Ohio te verzamelen. (Zie afdeling 37:1–3; 45:64.)
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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 goedge-
keurd; 22–28: vóór de wederkomst 
zal Zion gedijen en zullen de Lama-
nieten 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 sha-
kers a prediken, 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 a recht voor mijn aangezicht 
en moeten zich bekeren.

3 Daarom zend Ik u, mijn dienst-
knechten Sidney en Parley, om 
hun het evangelie te prediken.

4 En mijn dienstknecht Leman 
zal tot dit werk geordend wor-
den, opdat hij met hen redene-
ren zal, niet volgens hetgeen hij 
van hen ontvangen heeft, maar 
volgens hetgeen hem a geleerd 
zal worden door u, mijn dienst-
knechten; 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 eniggebo-
ren Zoon in de wereld a gezon-
den voor de b verlossing van de 
wereld, en heb besloten dat wie 
Hem aanneemt, behouden zal 
worden, en wie Hem niet aan-
neemt, c verdoemd zal worden —

6  en zij hebben met de a Zoon 
des Mensen gedaan wat zij wil-
den; en Hij heeft zijn macht aan 
de b rechterhand van zijn c heerlijk-
heid genomen en regeert nu in de 
hemelen, en zal regeren totdat Hij 
op aarde neerdaalt om alle vijan-
den d onder zijn voeten te leggen, 
welke tijd nabij is —

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 

   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.
  c GS Jezus Christus — 

De heerlijkheid van 
Jezus Christus.

  d 1 Kor. 15:25;  
LV 76:61.

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 vol-
gende.’ De openbaring weerlegde een aantal fundamentele denkbeel-
den 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.
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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 men-
sen zich bekeren, want allen zijn 
onder de a zonde, behalve zij die 
Ik voor Mijzelf heb bewaard, b hei-
lige mannen van wie u geen weet 
hebt.

9 Welnu, Ik zeg u dat Ik u mijn 
eeuwigdurend a verbond gezon-
den 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 het-
geen nu door zichzelf verhoogd 
is, zal door macht c verlaagd  
worden.

11 Daarom geef Ik u een gebod 
om u onder dit volk te a begeven 
en tot hen te zeggen, zoals mijn 
apostel vanouds, wiens naam 
Petrus was:

12  Geloof in de naam van 

de Here Jezus, die op aarde is 
geweest, en komen zal, het begin 
en het einde;

13 a bekeer u en laat u dopen in 
de naam van Jezus Christus, vol-
gens het heilige gebod, tot verge-
ving van zonden;

14 en wie dat doet, zal de a gave 
van de Heilige Geest ontvangen, 
door de b handoplegging van de 
ouderlingen van de kerk.

15 En voorts, voorwaar, Ik zeg 
u dat wie a verbiedt 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 b één vlees zijn, en 
wel opdat de c aarde aan het 
doel van haar schepping zal  
beantwoorden;

17 en opdat zij vervuld zal wor-
den met de mate van de men-
sen, volgens hun a schepping 
b voordat de wereld gemaakt  
werd.

18 En wie a verbiedt zich te ont-
houden van b vlees, dat de mens 
het niet moet eten, het is hem niet 
verordonneerd door God;

 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;  

LV 45:66–69;  
97:18–21.

  b Jes. 60:14.
  c Matt. 23:12.
 11 a GS Zendingswerk.
 13 a 3 Ne. 27:19–20.
 14 a GS Gave van de 

Heilige Geest.
  b GS Handoplegging.
 15 a 1 Tim. 4:1–3.
  b Gen. 2:18, 24;  

1 Kor. 11:11.  
GS Huwelijk, huwen.

 16 a 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.
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 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.

AFDELING 50
Openbaring gegeven bij monde van de profeet Joseph Smith op 9 mei 
1831 te Kirtland (Ohio). In Joseph Smiths geschiedenis staat dat som-
mige 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. Zoge-
naamde geestelijke verschijnselen waren niet ongewoon onder de leden, 
van wie er enkelen beweerden visioenen en openbaringen te ontvangen.

19 want zie, de a dieren van het 
veld en de vogels van de lucht, en 
hetgeen uit de aarde komt, is veror-
donneerd 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 a bezit wat 
boven een ander uitstijgt, daarom 
ligt de b wereld 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 a misleiden, 
maar blijf standvastig, in b afwach-
ting dat de hemelen geschud 
worden en dat de aarde beeft 
en als een dronken man heen en 
weer waggelt en dat de c valleien 

verhoogd worden en dat de d ber-
gen 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 a Jakob in 
de wildernis gedijen, en de Lama-
nieten zullen b bloeien als een roos.

25 Zion zal a gedijen op de b heu-
vels 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; a vraag en u zult ont-
vangen; klop en u zal opengedaan 
worden.

27 Zie, Ik zal voor u uit gaan en 
uw a achterhoede zijn; en Ik zal 
in uw b midden zijn en u zult niet 
c beschaamd worden.

28 Zie, Ik ben Jezus Christus en 
Ik kom a spoedig. Ja, amen.
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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 moe-
ten het evangelie door de Geest pre-
diken; 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: Chris-
tus 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 woor-
den van wijsheid die u gege-
ven 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 a valse gees-
ten zijn, die over de aarde zijn uit-
gegaan en de wereld misleiden.

3 En ook a Satan heeft getracht u 
te misleiden, opdat hij u ten val 
zou kunnen brengen.

4 Zie, Ik, de Heer, heb u gade-
geslagen en heb gruwelen gezien 
in de kerk die mijn naam a belijdt.

5  Maar gezegend zijn zij die 

getrouw zijn en a volharden, hetzij 
in het leven of in de dood, want zij 
zullen het eeuwige leven beërven.

6 Maar wee hun die a bedriegers 
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 sommi-
gen misleid hebben, hetgeen de 
b tegenstander c macht gegeven 
heeft; maar zie, d zij zullen terug-
gewonnen worden;

8  maar de huichelaars zullen 
ontdekt en a afgesneden 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 teza-
men a redeneren, opdat u begrij-
pen zult;

11 laten wij redeneren zoals de 
ene mens van aangezicht tot aan-
gezicht met de andere redeneert.

12  Welnu, wanneer een mens 
redeneert, begrijpen de mensen 
hem, omdat hij als mens rede-
neert; evenzo zal Ik, de Heer, met 

50 2 a LV 129.  
GS Geest — Boze 
geesten.

 3 a Luk. 22:31;  
3 Ne. 18:18.

 4 a GS Jezus Christus — 
De naam van Jezus 
Christus op ons 

   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.

  d I.E. zij die misleid  
zijn.

 8 a LV 1:14; 56:3; 64:35.  
GS Excommunicatie.

 10 a Jes. 1:18;  
LV 45:10.
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u redeneren, opdat u a begrijpen 
zult.

13  Daarom stel Ik, de Heer, 
u deze vraag: Waartoe bent u 
a geordend?

14 Om mijn evangelie te predi-
ken door de a Geest, namelijk de 
b Trooster, die uitgezonden is om 
in de waarheid te onderwijzen.

15 En toen hebt u a geesten ont-
vangen die u niet hebt kunnen 
begrijpen, en u hebt ze ontvan-
gen 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 a sterk 
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 b Geest 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 waar-
heid of op een andere wijze?

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 ont-
vangt zoals het door de Geest 
van de waarheid gepredikt  
wordt?

22 Daarom begrijpen hij die pre-
dikt en hij die ontvangt elkaar en 
beiden worden a opgebouwd en 
b verblijden zich tezamen.

23 En hetgeen niet opbouwt, is 
niet van God, en is a duisternis.

24 Hetgeen van God is, is a licht; 
en wie licht ontvangt en in God 
b blijft, ontvangt c meer 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 a waar-
heid zult verstaan, opdat u de 
duisternis uit uw midden ver-
drijven zult;

26 wie door God geordend en 
uitgezonden is, die is aangewezen 
om de a grootste te zijn, ook al is 
hij de minste en de b dienstknecht 
van allen.

27  Daarom is hij de a bezitter 
van alle dingen; want alle din-
gen zijn aan hem onderworpen, 

 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;  

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.  

GS Licht, licht van 
Christus.

  b Joh. 15:4–5, 10.
  c 2 Ne. 28:30.
 25 a Joh. 8:32.
 26 a Matt. 23:11.
  b Mark. 10:42–45.  

GS Dienstbetoon.
 27 a LV 76:5–10, 53–60; 

84:34–41.
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zowel in de hemel als op aarde, 
het leven en het licht, de Geest 
en de b macht, uitgezonden door 
de wil van de Vader door mid-
del van Jezus Christus, zijn  
Zoon.

28 Maar niemand is de bezitter 
van alle dingen, tenzij hij a gelou-
terd 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 a vra-
gen wat u maar wilt, en het zal 
gebeuren.

30 Maar weet dit: U zal gegeven 
worden wat u vraagt; en omdat u 
aan het a hoofd bent gesteld, zul-
len de geesten aan u onderwor-
pen zijn.

31 Daarom zal het geschieden 
dat u, als u een a geest zich ziet 
manifesteren die u niet kunt 
begrijpen, en u die geest niet ont-
vangt, 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 

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 a koninkrijk 
is u door de Vader gegeven, en 
b macht om alle dingen te over-
winnen 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 zon-
den zijn u a vergeven.

37  Laten mijn dienstknecht 
Joseph Wakefield, in wie Ik welbe-
hagen heb, en mijn dienstknecht 
a Parley P. Pratt uitgaan onder de 
gemeenten en die sterken door 
het woord van b aansporing;

38  en ook mijn dienstknecht 
John Corrill, of zovelen van mijn 
dienstknechten als er tot dit ambt 
geordend zijn, en laten zij arbei-
den in de a wijngaard; en laat nie-
mand hen verhinderen te doen 
wat Ik hun opgedragen heb —

 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.

 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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1–8: Edward Partridge aangewezen 
om rentmeesterschappen en bezit-
tingen te regelen; 9–12: de heiligen 
moeten eerlijk handelen en gelijke-
lijk ontvangen; 13–15: zij moeten een 
voorraadhuis van de bisschop hebben 

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 

 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.

  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;  

1 Petr. 2:4–8.  
GS Hoeksteen.

  c 1 Kor. 10:1–4.  
GS Jezus Christus;  
Rots.

  d Hel. 5:12.
 45 a LV 67:10–13.
 46 a GS Waken, wachters.
  b Alma 34:32–33.

39 daarom is mijn dienstknecht 
a 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 a verdragen; u 
moet b toenemen in c genade en in 
kennis van de d waarheid.

41 a Vrees niet, b kinderen, want 
u bent de mijnen, en Ik heb 
de wereld c overwonnen; en u 
behoort tot hen die mijn Vader 
Mij d gegeven heeft;

42 en niemand van hen die mijn 

Vader Mij gegeven heeft, zal a ver-
loren gaan.

43 En de Vader en Ik zijn a één. 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 a goede herder, en de 
b steenrots van Israël. Wie op deze 
c rots bouwt, zal d nimmer vallen.

45 En de dag komt dat u mijn 
stem zult horen en Mij a zien, en 
weten dat Ik ben.

46 a Waak dan, opdat u b gereed 
zult zijn. Ja, amen.

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 nood-
zakelijk 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.

LEER EN VERBONDEN 50:39–51:1 112



dienstknecht a Edward 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 vol-
gens mijn a wetten georganiseerd 
wordt; anders zal het afgesneden 
worden.

3 Welnu, laten mijn dienstknecht 
Edward Partridge, en zij die hij 
gekozen heeft, in wie Ik wel-
behagen heb, dit volk hun deel 
toewijzen, iedere man a gelijke-
lijk overeenkomstig zijn gezin, 
overeenkomstig zijn omstan-
digheden 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 a ver-
bonden van de kerk, niet waar-
dig 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 

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, a volgens de 
b wetten van het land.

7 En laat hetgeen dit volk toe-
behoort, toegewezen worden aan 
dit volk.

8 En inzake het a geld dat dit volk 
rest — laat er een gevolmachtigde 
voor dit volk aangewezen wor-
den om met dat b geld voedsel en 
kleding te verschaffen naar de 
behoeften van dit volk.

9 En laat ieder mens a eerlijk han-
delen 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 toe-
behoort, niet weggenomen wor-
den en aan dat van een a andere 
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 

51 1 a GS Partridge, 
Edward.

 2 a LV 42:30–39; 105:5.  
GS Toewijden, wet 
van toewijding.

 3 a LV 49:20.
  b Hand. 2:44–45;  

4 Ne. 1:2–3.
 4 a I.E. Afdeling 20 

   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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1–2: Missouri aangewezen als de 
plaats voor de volgende conferen-
tie; 3–8: opdrachten aan bepaalde 
ouderlingen om samen te reizen; 
9–11: de ouderlingen moeten leren 
wat de apostelen en profeten geschre-
ven hebben; 12–21: wie door de Geest 
verlicht zijn, zullen als vruchten lof 

en wijsheid voortbrengen; 22–44: 
verschillende ouderlingen opgedra-
gen om het evangelie te prediken tij-
dens hun reis naar Missouri voor de 
conferentie.

Zie, aldus zegt de Heer tot de 
ouderlingen die Hij in deze laatste 

 12 a GS Algemene 
instemming.

 13 a LV 42:55.  
GS Voorraadhuis.

  b LV 42:33–34, 55; 
82:17–19.

 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.

die door de a stem van de kerkge-
meente zal worden aangewezen.

13 En voorts, laat de bisschop 
een a voorraadhuis voor deze 
kerkgemeente aanwijzen; en laten 
alle dingen, zowel geld als voed-
sel, die de b behoeften van dit volk 
te boven gaan, in handen van de 
bisschop blijven.

14 En laat hem ook voor zichzelf 
bewaren, voor zijn eigen behoef-
ten 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 a wetten te organiseren.

16 En Ik wijd a dit land aan hen 
voor een korte tijd, totdat Ik, de 
Heer, op een andere manier voor 

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 wel-
zijn blijken te zijn.

18 Zie, dit zal voor mijn dienst-
knecht Edward Partridge a een 
voorbeeld zijn op andere plaat-
sen, in alle kerkgemeenten.

19 En wie een trouwe, een recht-
vaardige en een verstandige a rent-
meester 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 a komt, 
op een b uur dat u het niet ver-
wacht. 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.
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dagen heeft a geroepen 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 vol-
gende conferentie, die gehouden 
zal worden in Missouri, op het 
a land dat Ik zal b wijden aan mijn 
volk, dat een c overblijfsel is van 
Jakob, en aan hen die erfgenaam 
zijn volgens het d verbond.

3  Welnu, voorwaar, Ik zeg u: 
Laten mijn dienstknechten Joseph 
Smith jr. en Sidney Rigdon zich op 
reis begeven zodra er voorberei-
dingen 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 a erfland bekend-
gemaakt worden.

6 En voor zover zij niet getrouw 
zijn, zullen zij afgesneden wor-
den, 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 dienst-
knecht John Murdock en mijn 

dienstknecht Hyrum Smith zich 
op reis begeven naar diezelfde 
plaats, over Detroit.

9 En laten zij daarvandaan ver-
der reizen en onderweg het woord 
prediken en a geen andere dingen 
zeggen dan hetgeen de b profeten 
en apostelen geschreven hebben, 
en hetgeen hun door de c Trooster 
geleerd wordt door het gelovige 
gebed.

10 Laten zij a twee aan twee gaan, 
en laten zij aldus onderweg in 
iedere samenkomst prediken, 
dopende met b water, en c hand-
oplegging 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 a zif-
ten als het kaf.

13 En zie, wie a getrouw 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 

52 1 a GS Roepen, roeping, 
door God geroepen.

 2 a LV 57:1–3.
  b LV 58:57; 84:3–4.
  c Ps. 135:4;  

3 Ne. 5:21–26.
  d Abr. 2:6–11.  

GS Abraham, 
verbond van.

 5 a LV 57:1–3.

 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.
  b Joh. 1:26.
  c Hand. 8:14–17.
 11 a Rom. 9:28.
 12 a Luk. 22:31;  

3 Ne. 18:17–18.
 13 a Matt. 25:23;  

LV 132:53.
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a verslagen is, die wordt door Mij 
b aanvaard als hij mijn c verorde-
ningen gehoorzaamt.

16  Wie spreekt, wiens geest 
verslagen is, wiens taal zacht-
moedig 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 a voort-
brengt, ja, naar dit model, is niet 
van Mij.

19  Daarom, door dit model 
zult u in alle gevallen de geesten 
onder alle hemelen a kennen.

20 En de dagen zijn gekomen; 
naar het geloof van de mensen zal 
het hun a geschieden.

21 Zie, dit gebod wordt gegeven 
aan alle ouderlingen die Ik geko-
zen heb.

22 En voorts, voorwaar, Ik zeg 
u: Laten mijn dienstknecht a Tho-
mas  B. Marsh en mijn dienst-
knecht Ezra Thayre zich ook op 
reis begeven en het woord pre-
diken onderweg naar datzelfde 
land.

23 En voorts, laten mijn dienst-
knecht Isaac Morley en mijn 

dienstknecht Ezra Booth zich op 
reis begeven en ook het woord 
prediken onderweg naar dat-
zelfde land.

24 En voorts, laten mijn dienst-
knechten a Edward Partridge en 
Martin Harris zich op reis bege-
ven met mijn dienstknechten Sid-
ney Rigdon en Joseph Smith jr.

25  Laten mijn dienstknechten 
David Whitmer en Harvey Whit-
lock zich ook op reis begeven en 
prediken onderweg naar dat-
zelfde land.

26 En laten mijn dienstknechten 
a Parley P. Pratt en b Orson Pratt 
zich op reis begeven en onderweg 
prediken, ja, naar datzelfde land.

27 En laten mijn dienstknech-
ten 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 Col-
trin 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 Car-
ter zich ook op reis begeven.

32 En laten mijn dienstknechten 

 15 a GS Gebroken hart.
  b LV 97:8.
  c GS Verordeningen.
 17 a LV 66:8;  

133:58.
  b GS Wijsheid.

 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 GS Partridge, Edward.
 26 a GS Pratt, Parley 

Parker.
  b GS Pratt, Orson.
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a 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 verschil-
lende 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 familie-
leden arbeiden en geen andere 
dingen a verkondigen dan de 
profeten en apostelen, datgene 
wat zij b gezien en gehoord heb-
ben en zeer stellig c geloven, opdat 
de profetieën vervuld kunnen 
worden.

37  Laat, ten gevolge van 
overtreding, hetgeen Heman 
Basset gegeven was hem a ont-
nomen 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 

George James tot b priester geor-
dend worden.

39 Laat de rest van de ouder-
lingen over de kerkgemeenten 
a waken en het woord verkondi-
gen in de omstreken; en laten zij 
met hun eigen handen arbeiden, 
opdat er geen b afgoderij of god-
deloosheid bedreven wordt.

40  En denk in alles aan de 
a armen en de b behoeftigen, de zie-
ken en de bezochten, want wie die 
dingen niet doet, is mijn discipel  
niet.

41 En voorts, laten mijn dienst-
knechten Joseph Smith jr. en Sid-
ney 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, bij-
eenkomen om u te verblijden in 
het land a Missouri, dat uw b erf-
land 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 a verhogen. Ja,  
amen.

 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.

 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 GS Welzijn, 
welzijnszorg.

 41 a LV 20:64.
 42 a GS Zion.
  b LV 25:2; 57:1–3.
 43 a GS Vreugde.
 44 a LV 88:96–98.
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53 1 a GS Roeping en 
verkiezing;  
Uitverkorenen;  
Verkiezing.

 2 a GS Kruisiging.

  b GS Wereld;  
Werelds, 
wereldsgezindheid.

 3 a GS Vergeving van 
zonden.

  b GS Handoplegging.
 4 a LV 57:6, 8–10, 14–15; 

84:113.
 7 a GS Volharden.

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 

1–3: Sidney Gilberts roeping en ver-
kiezing 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 aan-
geroepen opdat het u zou worden 
bekendgemaakt, door de Heer, 
uw God, aangaande uw roeping 
en a verkiezing 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 a gekrui-
sigd werd, geef u een gebod dat 
u de wereld b verzaken zult.

3 Aanvaard mijn ordening, ja, die 
van ouderling, om geloof en beke-
ring en a vergeving van zonden te 

prediken, volgens mijn woord, 
en het ontvangen van de Heilige 
Geest door b handoplegging;

4 en ook om een a gevolmach-
tigde van deze kerk te zijn in de 
plaats die door de bisschop aan-
gewezen zal worden, volgens de 
geboden die hierna gegeven zul-
len 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 veror-
deningen die u ontvangen zult; 
en de overige zullen u worden 
bekendgemaakt op een toekom-
stig tijdstip, naargelang uw arbeid 
in mijn wijngaard.

7 En voorts wil Ik dat u leert dat 
alleen hij behouden wordt die tot 
het einde a volhardt. Ja, amen.

AFDELING 53
Openbaring gegeven bij monde van de profeet Joseph Smith aan 
Algernon Sidney Gilbert op 8 juni 1831 te Kirtland (Ohio). Op ver-
zoek van Sidney Gilbert raadpleegde de profeet de Heer aangaande 
broeder Gilberts werk en aanstelling in de kerk.
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1–6: de heiligen moeten het verbond 
van het evangelie nakomen om barm-
hartigheid te verkrijgen; 7–10: zij 
moeten geduldig zijn in bezoeking.

Zie, zo zegt de Heer, ja, de a Alfa 
en de Omega, het begin en het 
einde, ja, Hij die b gekruisigd 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 vij-
anden, zich van al hun zonden 
bekeren en waarlijk a nederig 
worden voor mijn aangezicht, en 
berouwvol.

4 En omdat het a verbond dat zij 
met Mij gesloten hebben is ver-
broken, is het b zonder 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.

6  Maar gezegend zijn zij die 
het verbond bewaard hebben en 
het gebod onderhouden hebben, 
want zij zullen a barmhartigheid 
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 belie-
ven 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 stre-
ken, 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 a kost-
winning zoals andere mensen, 
totdat Ik u een plaats heb bereid.

10  En voorts, wees a gedul-
dig onder beproeving totdat Ik 
b kom; en zie, Ik kom spoedig, en 
mijn beloning is bij Mij, en wie 
Mij vroeg c gezocht hebben, zul-
len d rust vinden voor hun ziel. Ja,  
amen.

54 1 a Openb. 1:8;  
LV 19:1.  
GS Alfa en Omega.

  b GS Kruisiging.
 3 a GS Nederig, 

nederigheid, 
vernederen, 
verootmoedigen 
(zich).

 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.

grote boerderij toe te wijden als erfperceel voor de heiligen die aan-
kwamen 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 pro-
feet 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.
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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 a aarde: U bent 
geroepen en gekozen; en nadat u 
met water bent b gedoopt, 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 a vergeving van zon-
den 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 a boeken 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 dienst-
knechten Joseph Smith jr. en Sid-
ney Rigdon: dat u in uw erfland 
a geplant wordt om dat werk te 
doen.

6  En voorts, laat mijn dienst-
knecht Joseph Coe zich eveneens 
met hen op reis begeven. Het ove-
rige zal hierna worden bekendge-
maakt, zoals Ik wil. Amen.

55 1 a Deut. 10:14;  
1 Ne. 11:6;  
2 Ne. 29:7.

  b GS Doop, dopen.
  c GS Handoplegging.
 2 a GS Vergeving van 

zonden.
 4 a LV 88:118; 109:7, 14.
 5 a Amos 9:15.

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 aan-
gekomen en de profeet raadpleegde de Heer aangaande hem.

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 
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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 ongehoor-
zamen worden uitgeworpen; 14–17: 
wee de rijken die de armen niet wil-
len helpen, en wee de armen die geen 
gebroken hart hebben; 18–20: geze-
gend de armen die rein van hart zijn, 
want zij zullen de aarde beërven.

Luister, o volk dat mijn naam 
a belijdt, zegt de Heer, uw God; 
want zie, mijn toorn is ontbrand 
tegen de weerspannigen, en zij 
zullen mijn arm en mijn gram-
schap kennen, op de dag van 
b vergelding en van verbolgenheid 
over de natiën.

2  En wie zijn a kruis niet wil 
opnemen en Mij b volgen, en mijn 
geboden onderhouden, die zal 
niet behouden worden.

3 Zie, Ik, de Heer, gebied; en wie 
niet wil a gehoorzamen, zal in de 
door Mij bestemde tijd b afgesne-
den worden, nadat Ik heb gebo-
den en het gebod geschonden 
wordt.

4 Daarom gebied en a herroep Ik, 
de Heer, naar het Mij goeddunkt; 

en dit alles zal op het hoofd van 
de b weerspannigen neerkomen, 
zegt de Heer.

5 Daarom herroep Ik het gebod 
dat gegeven is aan mijn dienst-
knechten 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 dienst-
knechten Selah J. Griffin en Newel 
Knight, ten gevolge van de hals-
starrigheid van mijn volk dat zich 
in Thompson bevindt, en hun 
weerspannigheid.

7  Daarom, laat mijn dienst-
knecht Newel Knight bij hen blij-
ven; en allen die willen gaan, die 
berouwvol zijn voor mijn aange-
zicht, 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 a hoogmoed en zelf-
zucht moet bekeren en gehoor 

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; 

   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.

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 Frede-
rick 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).
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 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.

  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;  

Luk. 6:20;  
3 Ne. 12:3.  
GS Arm, armen.

  b GS Gebroken hart.
  c GS Koninkrijk van God 

of koninkrijk van de 
hemel.

  d GS Aarde.
 19 a Openb. 22:12;  

LV 1:10.

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, terugont-
vangen 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 a voorbijgaan, 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.

15 En uw hart is niet tevreden. 
En u gehoorzaamt de waarheid 
niet, maar schept a behagen in 
ongerechtigheid.

16 Wee u, a rijken, die uw bezit 
niet aan de b armen wilt c geven, 
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 e oogst, 
ten einde de zomer, en mijn ziel 
is niet gered!

17 Wee u, a armen, wier hart niet 
gebroken is, wier geest niet ver-
slagen is, en wier buik niet ver-
zadigd is, en wier handen zich 
er niet van weerhouden zich aan 
andermans goederen te vergrij-
pen, wier ogen vol b hebzucht zijn 
en die niet met uw eigen handen 
wilt arbeiden!

18  Maar gezegend zijn de 
a armen die rein van hart zijn, wier 
hart b gebroken 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 d aarde zal hun toebehoren.

19 Want zie, de Heer zal komen, 
en zijn a vergelding zal bij Hem 
zijn, en Hij zal eenieder vergel-
den, en de armen zullen juichen;

20 en hun geslachten zullen de 
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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 heerlijk-
heid 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 tem-
pel; 4–7: de heiligen moeten in die 
omstreken land kopen en een erfdeel 
ontvangen; 8–16: Sidney Gilbert 
moet een winkel beginnen, Wil-
liam W. Phelps moet zich als druk-
ker 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 bijeenverza-
meld hebben in dit land, dat het 
land a Missouri is, dat het b land 
is dat Ik aangewezen en c gewijd 
heb voor de d vergadering van de 
heiligen.

2  Daarom is dit het land van 
belofte, en de a plaats voor de stad 
b Zion.

3  En aldus zegt de Heer, uw 
God: Indien u wijsheid wilt ont-
vangen, is hier wijsheid. Zie, de 
plaats die nu Independence heet, 
is het middelpunt; en een plek 
voor de a tempel 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 b verkrijgen 
als eeuwigdurend erfgoed.

6  En laat mijn dienstknecht 
 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 

   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.

  b 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.

aarde van geslacht op geslacht 
a beërven, voor eeuwig en altijd. 

En nu beëindig Ik mijn spreken 
tot u. Ja, amen.
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Sidney Gilbert de functie uitoe-
fenen waartoe Ik hem aangewe-
zen heb, om geld te ontvangen, 
om a gevolmachtigde 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 aan-
gewezen heb, en de heiligen hun 
erfdeel b toedelen, zoals Ik gebo-
den heb; en ook zij die hij aange-
wezen heeft om hem bij te staan.

8  En voorts, voorwaar, Ik zeg 
u: Laat mijn dienstknecht Sidney 
Gilbert zich in deze plaats vesti-
gen en een winkel beginnen, om 
zonder bedrog goederen te ver-
kopen, om geld te verkrijgen om 
voor het welzijn van de heiligen 
land te kopen en alles te verkrij-
gen wat de discipelen nodig heb-
ben 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 a duisternis gezeten zijn en in 
het domein en de b schaduw van 
de dood.

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 aan-
vaardt wat hij schrijft — zie, hier 
is wijsheid — laat hem dan ver-
krijgen wat hij ook in gerechtig-
heid 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 aange-
zicht, zoals de Geest door hem zal 
laten blijken.

14  En laten aldus zij die Ik 
genoemd heb, zo spoedig moge-
lijk in het land Zion worden 
geplant, met hun gezin, om 
die dingen te doen, ja, zoals Ik 
gesproken heb.

15  En nu aangaande de ver-
gadering: laten de bisschop en 
de gevolmachtigde voorberei-
dingen treffen voor die gezin-
nen 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 zul-
len hierna verdere aanwijzingen 
worden gegeven. Ja, amen.

 6 a LV 53.
 7 a LV 58:24.  

GS Partridge, Edward.
  b LV 41:9–11; 58:14–18.

 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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1–5: wie beproeving doorstaan, zul-
len met heerlijkheid gekroond wor-
den; 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 men-
sen hun zonden belijden en verza-
ken; 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 

a onderhoudt, hetzij in het leven 
of in de b dood; en wie c getrouw 
is in d beproeving, diens beloning 
is groter in het koninkrijk van de 
hemel.

3  Op dit moment kunt u het 
plan van uw a God met betrekking 
tot de dingen die hierna zullen 
komen, en de b heerlijkheid die zal 
volgen op veel beproeving, niet 
met uw natuurlijke ogen zien.

4  Want na veel a beproeving 
komen de b zegeningen. Daarom 
komt de dag dat u met grote 
c heerlijkheid d gekroond zult wor-
den; de tijd is nog niet, maar is 
nabij.

5  Denk hieraan, wat Ik u van 
tevoren zeg, opdat u het ter a harte 
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 a bereid zal zijn 
om te b getuigen van de dingen die 
gaan komen;

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.

  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.

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 ande-
ren aan. (Zie afdeling 54.) Velen van hen verlangden de wil van de 
Heer aangaande hen in de nieuwe vergaderplaats te vernemen.

LEER EN VERBONDEN 58:1–6125



7 en ook opdat u de eer zult heb-
ben om het fundament te leggen, 
en om te getuigen van het land 
waar het a Zion van God zich zal 
bevinden;

8 en ook opdat er een feestmaal 
van vette spijzen zal worden aan-
gericht voor de a armen; ja, een 
feestmaal van vette spijzen, van 
goed op de b droesem 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 a bruiloft 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 a getuigenis zal 
uitgaan vanuit Zion, ja, uit de 
mond van de stad van het erfgoed 
van God —

14 ja, om die reden heb Ik u hier-
heen gezonden en heb Ik mijn 
dienstknecht a Edward Partridge 
uitgekozen en hem zijn zending 
in dit land toegewezen.

15  Maar indien hij zich niet 

bekeert van zijn zonden, name-
lijk ongeloof en blindheid van 
hart, laat hem dan oppassen dat 
hij niet a valt.

16 Zie, zijn zending is hem gege-
ven en zij zal hem niet opnieuw 
gegeven worden.

17 En wie standhoudt in deze 
zending, is aangewezen om a rech-
ter in Israël te zijn, zoals het was 
in dagen vanouds, om het land 
van het erfgoed van God onder 
zijn b kinderen te verdelen;

18 en om zijn volk te oordelen 
volgens het getuigenis van de 
rechtvaardigen en met behulp 
van zijn raadgevers, naar de wet-
ten van het koninkrijk die gegeven 
zijn door de a profeten 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 rechter-
stoel zit.

21 Laat niemand de a wetten 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 

 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.

 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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 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;  

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

Hel. 12:6.

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

regeren, en alle vijanden onder 
zijn voeten legt.

23 Zie, de a wetten die u uit mijn 
hand ontvangen hebt, zijn de wet-
ten 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 dienst-
knecht; daarom ontvangt hij geen 
beloning.

27 Voorwaar, Ik zeg: De mensen 
dienen a gedreven 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 a eigen belie-
ven kunnen handelen. En voor 
zover de mensen goed doen, zul-
len zij hun beloning geenszins  
verliezen.

29 Maar wie niets doet totdat 
het hem geboden wordt, en een 
gebod met een weifelend hart ont-
vangt 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 ver-
vuld. Maar wee dezulken, want 
hun beloning loert a beneden 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 a neer te 
leggen.

36 En bovendien, dit is een wet 
voor eenieder die naar dit land 
komt om een erfdeel te ontvan-
gen; en hij zal met zijn geld han-
delen zoals de wet voorschrijft.

37 En het is eveneens wijsheid 
dat er land in Independence  
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wordt gekocht, voor het voorraad-
huis en ook voor de a drukkerij.

38 En verdere aanwijzingen aan-
gaande 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 a lof 
van de wereld.

40 En laat ook mijn dienstknecht 
a William W. Phelps de functie uit-
oefenen waartoe Ik hem aangewe-
zen heb, en zijn erfdeel in het land 
ontvangen;

41  en ook hij moet zich beke-
ren, 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 b ver-
geving, en Ik, de Heer, c denk er 
niet meer aan.

43  Hierdoor zult u weten of 
iemand zich van zijn zonden 
bekeert — zie, hij zal ze a belijden 
en ze b verzaken.

44 En nu, voorwaar, aangaande 
de overige ouderlingen van mijn 
kerk zeg Ik: De tijd om hun erf-
deel in dit land te ontvangen is 
nog niet gekomen, in geen jaren, 
tenzij zij ernaar verlangen door 
het gelovige gebed, en dan alleen 

zoals het hun door de Heer toege-
wezen zal worden.

45 Want zie, zij zullen de men-
sen 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 evange-
lie prediken in de omstreken; en 
laten zij daarna weer naar huis 
gaan.

47 Laten zij onderweg prediken 
en in alle plaatsen van de waar-
heid a getuigen, 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 aangewe-
zen worden, om geld in ont-
vangst te nemen om land te kopen  
in a Zion.

50 En Ik geef mijn dienstknecht 
Sidney Rigdon een gebod dat hij 
een beschrijving van het land 
Zion op a schrift 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 gemeen-
ten voor te leggen teneinde gel-
den te verkrijgen die de bisschop, 
hemzelf of de gevolmachtigde, 

 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.  

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 kinde-
ren 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 a erfdeel ontvangen dan 
alleen door bloedvergieten.

54 En voorts, laten er, voor zover 
er land wordt verkregen, allerlei 
werklieden naar dit land gezon-
den worden om voor Gods heili-
gen te arbeiden.

55 Laat al deze dingen ordelijk 
gebeuren; en laten de mogelijk-
heden van het land van tijd tot 
tijd door de bisschop of de gevol-
machtigde van de kerk worden 
bekendgemaakt.

56 En laat het werk van de ver-
gadering niet overhaast noch al 
vluchtend gebeuren; maar laat 
het gebeuren zoals de ouderlin-
gen van de kerk het op de con-
ferenties aanraden, volgens de 
kennis die zij van tijd tot tijd  
ontvangen.

57 En laat mijn dienstknecht Sid-
ney Rigdon dit land en de plek 
voor de a tempel aan de Heer 
opdragen en toewijden.

58  En laat er een conferentie-
bijeenkomst worden belegd; en 

laten mijn dienstknechten Sid-
ney 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 toege-
wezen 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 wor-
den; en laat hem een gewoon lid 
van de kerk zijn, en met zijn eigen 
handen arbeiden, met de broeders, 
totdat hij voldoende a getuchtigd 
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 bui-
tengewoon, ja, zelfs bovenmatig 
gezegend zijn, ook een conferen-
tie 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 pre-
diken 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 a gepredikt 

 53 a LV 63:27–31.
 57 a LV 57:3; 84:3–5, 31; 

97:10–17.

 58 a GS Algemene 
instemming.

 59 a GS Getuigenis.

 60 a GS Kastijden, 
kastijding.

 64 a GS Prediken.
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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 hou-
den, worden de heiligen stoffelijk en 
geestelijk gezegend; 20–24: de recht-
vaardigen 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 a oog alleen gericht 
op mijn eer, overeenkomstig mijn 
geboden.

2 Want zij die leven, zullen de 
aarde a beërven, en zij die b sterven, 
zullen van al hun arbeid rusten, 
en hun werken volgen hen na; en 
zij zullen een c kroon ontvangen in 

de d woningen van mijn Vader, die 
Ik voor hen heb bereid.

3 Ja, gezegend zijn zij wier voe-
ten op het land Zion staan, die 
mijn evangelie hebben gehoor-
zaamd; want zij zullen als hun 
beloning het goede van de aarde 
ontvangen, en zij zal voortbren-
gen in haar a kracht.

4  En zij zullen ook gekroond 
worden met zegeningen van 
boven, ja, en met niet weinig 
geboden, en met a openbaringen 
op hun tijd — zij die b getrouw 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 b hart, 
met geheel uw macht, verstand 
en kracht; en u zult Hem c dienen 
in de naam van Jezus Christus.

 64 b GS Teken.
 65 a GS 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; 

   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.  

GS Openbaring.
  b GS Waardig, 

waardigheid.
  c GS IJver.
 5 a Deut. 11:1; Matt. 22:37;  

Mro. 10:32; LV 20:19.  
GS Liefde.

  b GS Hart.
  c GS Dienstbetoon.

worden, waarbij b tekenen de gelo-
vigen zullen volgen.

65 En zie, de Zoon des Mensen 
a 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’.
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6 U zult uw a naaste liefhebben 
als uzelf. U zult niet b stelen; noch 
c echtbreken, noch d doden, noch 
iets dergelijks doen.

7 U zult de Heer, uw God, in alle 
dingen a danken.

8 U zult de Heer, uw God, een 
a offer in b gerechtigheid brengen, 
ja, dat van een gebroken hart en 
een c verslagen 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 offe-
randen offeren op mijn b heilige 
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 gelof-
ten alle dagen en te allen tijde 
in gerechtigheid opgedragen 
worden;

12 maar bedenk dat u op die dag, 
de dag des Heren, uw a gaven en 
uw offeranden aan de Allerhoog-
ste zult offeren, en uw zonden 
zult b belijden aan uw broeders 
en voor het aangezicht van  
de Heer.

13  En u zult op die dag niets 

anders doen, behalve dat uw 
voedsel met eenvoud van hart 
bereid wordt, opdat uw a vasten 
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 a dankzegging doet, met een 
b opgewekt c hart 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 kle-
ding, of voor huizen, of voor 
schuren, of voor boomgaarden, of 
voor tuinen, of voor wijngaarden;

18 ja, alle dingen die uit de a aarde 
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;

 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, 

rechtvaardigen, 
rechtvaardigheid.

  c GS Gebroken hart.
 9 a Jak. 1:27.
  b GS Sabbatdag.
 10 a GS Aanbidden, 

aanbidding.
 12 a I.E. offergaven in 

de vorm van tijd, 
talenten of middelen 
bij het dienen van 
God en de medemens. 
GS Offer, offerande, 

offeren.
  b GS Belijden, belijdenis.
 13 a GS Vasten.
  b GS Vreugde.
 15 a GS Dank, dankbaar, 

dankbaarheid, 
dankzegging.

  b Ex. 25:2;  
LV 64:34.

  c Spr. 17:22.
  d LV 88:69.
 18 a GS Aarde.
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1–9: de ouderlingen moeten het evan-
gelie prediken in de kerkgemeenten 
van de goddelozen; 10–14: zij moe-
ten hun tijd niet verbeuzelen, noch 
hun talenten verbergen; 15–17: zij 
mogen hun voeten wassen als een 
getuigenis tegen hen die het evange-
lie 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;

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 c vrees 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, het-
geen zij hebben.

4  Want Ik, de Heer, heers 
boven in de hemelen en te mid-
den van de a legerscharen van 
de aarde; en ten dage dat Ik 

 21 a GS Aanstoot geven.
  b Job 1:21.
 23 a GS Rechtvaardig, 

rechtvaardigen, 
rechtvaardigheid.

  b GS Zegen, zegenen, 

   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.

AFDELING 60
Openbaring gegeven bij monde van de profeet Joseph Smith op 
8 augustus 1831 te Jackson County (Missouri). Bij deze gelegen-
heid wilden de ouderlingen die naar Jackson County waren gereisd 
en aan de inwijding van het land en het tempelterrein hadden deel-
genomen, weten wat ze moesten doen.

19 ja, voor voedsel en voor kle-
ding, 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 

alle dingen zijn hand b 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 wer-
ken van a gerechtigheid doet, zijn 
b loon ontvangen zal, ja, c vrede 
in deze wereld, en het d eeuwige 
leven in de toekomende wereld.

24 Ik, de Heer, heb het gespro-
ken, en de Geest geeft getuigenis. 
Amen.
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mijn b juwelen bijeenbreng, zul-
len 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 wor-
den 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 a heilig maken, en uw zon-
den zijn u b vergeven.

8 En laten de overigen zich van-
uit St. Louis op reis begeven, twee 
aan twee, en het woord prediken, 
zonder haast, in de kerkgemeen-
ten van de goddelozen, totdat zij 
teruggekeerd zijn in de gemeen-
ten 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 

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 ove-
rigen 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 a ver-
beuzelen, noch zult u uw b talent 
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 ver-
kondigen onder de kerkgemeen-
ten van de goddelozen, niet met 
haast, noch in a verbolgenheid, 
noch met strijd.

15  En schud het a stof van uw 
voeten af tegen hen die u niet ont-
vangen, niet in hun tegenwoor-
digheid, 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 gezon-
den heeft.

17 En bij monde van mijn dienst-
knecht Joseph Smith jr. zal het 

 4 b Jes. 62:3;  
Zach. 9:16;  
Mal. 3:17;  
LV 101:3.

 7 a GS Heiligheid.
  b GS Vergeven.

 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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1–12: de Heer heeft vele verwoes-
tingen 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 a macht bezit, die van 
eeuwigheid tot eeuwigheid is, ja, 
de b Alfa 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 ver-
geven zijn, want Ik, de Heer, a ver-
geef zonden en ben b barmhartig 
jegens hen die hun zonden met een 
ootmoedig hart c belijden;

3 maar voorwaar, Ik zeg u dat 

het voor dit gehele gezelschap van 
mijn ouderlingen niet nodig is zich 
snel over de wateren te verplaat-
sen terwijl de bewoners aan weers-
kanten 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 Gil-
bert en mijn dienstknecht a Wil-
liam W. Phelps haast maken met 
hun opdracht en zending.

8 Niettemin wilde Ik niet toe-
staan dat u zou uiteengaan voor-
dat u voor al uw zonden was 
a getuchtigd, opdat u één zou zijn, 

61 1 a GS Macht.
  b GS Alfa en Omega.
 2 a Mos. 4:10–11.  

GS Vergeven.

  b GS Barmhartig, 
barmhartigheid.

  c GS Belijden,  
belijdenis.

 7 a GS Phelps, William W.
 8 a GS Kastijden, 

kastijding.

worden bekendgemaakt aan-
gaande 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.
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opdat u niet in b goddeloosheid 
verloren zou gaan;

9 maar nu, voorwaar, zeg Ik: Ik 
acht het wenselijk dat u uiteen-
gaat. Daarom, laten mijn dienst-
knechten Sidney Gilbert en 
William W. Phelps zich bij hun 
vroegere reisgenoten voegen en 
zich spoedig op reis begeven, 
opdat zij hun zending zullen vol-
brengen, 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 meene-
men wat aan kleding noodzake-
lijk is.

12 Laat mijn dienstknecht Sid-
ney Gilbert meenemen wat niet 
noodzakelijk is, zoals u met elkaar 
overeenkomt.

13 En nu, zie, voor uw a welzijn 
heb Ik u een b gebod gegeven aan-
gaande 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 b vervloekt.

15  Daarom zullen de dagen 
komen dat geen vlees op de wate-
ren veilig is.

16 En in toekomstige dagen zal 
er worden gezegd dat niemand 
over de wateren kan optrek-
ken naar het land Zion, behalve 
degene die oprecht van hart is.

17  En net zoals Ik, de Heer, 
in het begin het land heb a ver-
vloekt, zo heb Ik het in de 
laatste dagen, te zijner tijd, geze-
gend 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 toor-
nig op u, maar vandaag is mijn 
toorn afgewend.

21 Welnu, laten zij over wie Ik 
heb gesproken, dat zij zich spoe-
dig 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 dienstknech-
ten Sidney Rigdon, Joseph Smith 
jr. en Oliver Cowdery betreft, 
laten zij zich, terwijl zij huis-
waarts reizen, niet wederom op 
de wateren begeven, behalve op 
het kanaal; of met andere woor-
den: zij moeten zich niet op het 

 8 b GS Goddeloos, 
goddeloosheid, 
goddelozen.

 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, aange-
zien hun geboden wordt te rei-
zen en op te trekken naar het land 
Zion;

25 en zij moeten handelen zoals 
de kinderen van Israël, door 
onderweg hun tenten a op 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 han-
delen zoals de Geest van de 
levende God hem gebiedt, het-
zij 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 Rig-
don, Joseph Smith jr. en Oliver 
Cowdery zullen hun mond niet 
opendoen in de gemeenten van de 
goddelozen voor zij in Cincinnati 
aankomen;

31 en in die plaats zullen zij hun 
stem tot God verheffen tegen dat 
volk, ja, tot Hem wiens toorn ont-
brand is tegen hun goddeloos-
heid, een volk dat nagenoeg a rijp 
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 gemeen-
ten 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 smet-
ten a ontdoen, en zij zullen vlek-
keloos voor mijn aangezicht  
zijn.

35 En laten zij tezamen reizen, 
ofwel a twee 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 tot-
dat 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 a kinderen; 
want Ik ben in uw b midden, en Ik 
heb u niet c verlaten;

37 en omdat u zich voor Mij hebt 

 25 a Num. 9:18.
 27 a GS Macht;  

Priesterschap.
 31 a Alma 37:31;  

Hel. 13:14;  
LV 101:11.

 33 a GS Getuigen;  
Prediken.

 34 a 2 Ne. 9:44;  
Jakob 2:2;  
Mos. 2:28.

 35 a GS Zendingswerk.

 36 a Joh. 13:33.
  b Matt. 18:20.
  c Jes. 41:15–17;  

1 Ne. 21:14–15.
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1–3: getuigenissen worden in de 
hemel opgetekend; 4–9: de ouderlin-
gen moeten reizen en prediken vol-
gens 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 a Voorspraak, 
die de zwakheid van de mens 
kent en weet hoe Hij degenen die 
b verzocht worden, te c hulp 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 a getuigenis dat u hebt 
gegeven is in de hemel b opge-
tekend om door de engelen te 

worden aanschouwd; en zij ver-
heugen zich over u, en uw c zon-
den zijn u vergeven.

4 En nu, vervolg uw reis. Kom in 
het land a Zion bijeen; en houd een 
vergadering en verheug u teza-
men 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 goed-
dunkt, het maakt Mij niet uit; 
maar wees getrouw en a verkon-
dig blijde tijdingen aan de bewo-
ners van de aarde, ofwel onder 
de gemeenten van de goddelozen.

6 Zie, Ik, de Heer, heb u samen-
gebracht, opdat de belofte dat de 
getrouwen onder u zullen wor-
den bewaard en zich tezamen 
zullen verheugen in het land 
Missouri, zal worden vervuld.  

 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. 

   GS Voorspraak.
  b GS Verzoeken, 

verzoeking.
  c Hebr. 2:18;  

Alma 7:12.
 3 a Luk. 12:8–9.  

GS Getuigenis.
  b GS Boek des levens.
  c LV 84:61.
 4 a LV 57:1–2.
 5 a GS Zendingswerk.

verootmoedigd, zijn de zegenin-
gen van het a koninkrijk van u.

38  Omgord uw lendenen en 
wees a waakzaam en ernstig, ter-
wijl u uitziet naar de komst van 
de Zoon des Mensen, want Hij 

komt op een uur dat u het niet 
verwacht.

39 a Bid altijd dat u niet in b ver-
zoeking 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 (Mis-
souri). Op deze dag kwamen de profeet en zijn gezelschap, die op 
weg waren van Independence naar Kirtland, verscheidene ouderlin-
gen tegen die op weg waren naar het land Zion. Na de vreugdevolle 
begroetingen ontvingen zij deze openbaring.
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1–6: een dag van verbolgenheid zal 
de goddelozen treffen; 7–12: tekenen 
komen door geloof; 13–19: de over-
speligen 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 gehoorza-
men ontvangen de verborgenheden 
van het koninkrijk; 24–31: er moe-
ten in Zion erfdelen worden aan-
gekocht; 32–35: de Heer beschikt 
oorlogen, en de goddelozen doden 
de goddelozen; 36–48: de heiligen 

moeten zich vergaderen in Zion en 
geld verschaffen om het op te bou-
wen; 49–54: zegeningen worden de 
getrouwen verzekerd bij de weder-
komst, 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 

 6 a Ether 3:12.
 7 a GS Dank, dankbaar, 

dankbaarheid, 
dankzegging.

 9 a LV 61:37.
  b Matt. 28:20.

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.’

Ik, de Heer, doe beloften aan de 
getrouwen en Ik kan niet a liegen.

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 

ontvangt, met een a 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 a koninkrijk is van u. 
En zie, Ik ben te allen tijde b met 
de getrouwen. Ja, amen.
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het woord van Hem wiens toorn 
ontbrand is tegen de goddelozen 
en a weerspannigen;

3 die wil wegnemen wie Hij ook 
verkiest a weg te nemen, en in het 
leven bewaart wie Hij verkiest te 
bewaren;

4 die naar zijn eigen wil en wel-
behagen 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 weer-
spannigen vrezen en beven; en 
laten de ongelovigen hun lip-
pen op elkaar klemmen, want de 
a dag van verbolgenheid zal hen 
overvallen als een b wervelwind 
en alle vlees zal c weten 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 

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 a geloof 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 b verbolgenheid tot hun 
c veroordeling.

12 Daarom heb Ik, de Heer, geen 
welgevallen in degenen onder u 
die naar tekenen en wonderen heb-
ben 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 gebo-
den 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 oppas-
sen 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 a aanziet om haar te 

63 2 a GS Opstand.
 3 a GS Dood, tijdelijke.
 6 a GS Gerechtigheid;  

Wederkomst van 
Jezus Christus.

  b Jer. 30:23.

  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 LV 35:11.
  c LV 88:65.
 14 a LV 42:24–25.
 16 a Matt. 5:27–28;  

LV 42:23–26.
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 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.

  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.

b begeren, of wie in hun hart c over-
spel plegen, die zullen de Geest 
niet hebben, maar zullen het 
geloof verloochenen en vrezen.

17  Welnu, Ik, de Heer, heb 
gezegd dat de a lafhartigen en de 
ongelovigen en alle b leugenaars, 
en allen die de leugen liefhebben 
en c doen, en de hoereerder, en de 
tovenaar, hun deel zullen hebben 
in die d poel die brandt van vuur 
en zwavel, die de e tweede dood is.

18 Voorwaar, Ik zeg dat zij geen 
deel zullen hebben aan de a eerste 
opstanding.

19 En nu, zie, Ik, de Heer, zeg u 
dat u niet a gerechtvaardigd bent, 
want deze dingen bestaan onder u.

20 Niettemin, wie in geloof a vol-
hardt en mijn wil doet, die zal 
overwinnen en een b erfdeel op 
aarde ontvangen wanneer de dag 
van verheerlijking komt;

21 wanneer de a aarde b verheer-
lijkt wordt, ja, volgens het model 
dat mijn apostelen is getoond 
op de c berg; van welk ver-
slag 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 

bekendmaken, niet als gebod, 
want velen zijn er die mijn gebo-
den niet nauwgezet onderhouden.

23  Maar wie mijn geboden 
onderhoudt, zal Ik de a verborgen-
heden van mijn koninkrijk geven 
en deze zullen in hem een fon-
tein van b levend 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 a Zion — Ik, de 
Heer, koester het in mijn eigen 
handen;

26 niettemin geef Ik, de Heer, de 
a keizer de dingen die van de kei-
zer 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 a Satan 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 

LEER EN VERBONDEN 63:17–29 140



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 verbo-
den 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 zul-
len 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 a oorlogen beslo-
ten op het aardoppervlak, en de 
goddelozen zullen de goddelozen 
doden, en vrees zal ieder mens 
bevangen;

34  en ook de a heiligen zullen 
ternauwernood ontkomen; niet-
temin ben Ik, de Heer, met hen 
en Ik zal uit de tegenwoordigheid 
van mijn Vader b neerdalen in de 
hemel, en de c goddelozen met een 
onuitblusbaar d vuur 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 a gerech-

tigheid in zijn handen neemt en 
getrouwheid om zijn lendenen, 
en een waarschuwende b stem ver-
heft tot de bewoners van de aarde; 
en door zowel woord als vlucht 
verkondigt dat c verwoesting over 
de goddelozen zal komen.

38 Welnu, laten mijn discipelen 
in Kirtland, die op deze boerde-
rij 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 zul-
len 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 gezon-
den, naar hen die Ik heb aangewe-
zen 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 a onder-
scheiden 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.

 33 a GS Oorlog.
 34 a GS Heilige.
  b GS Wederkomst van 

Jezus Christus.
  c Matt. 3:12;  

2 Ne. 26:6;  
LV 45:57; 64:24; 

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 wijs-
heid handelen.

45 Voorwaar, Ik zeg: Laat hem 
worden geordend tot gevolmach-
tigde 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 dienst-
knecht Oliver Cowdery, zie, dit 
is mijn wil, dat er geld wordt ver-
kregen zoals Ik heb aangegeven.

47 Wie a getrouw is en volhardt, 
zal de wereld overwinnen.

48 Wie schatten naar het land 
Zion zendt, zal een a erfdeel in 
deze wereld ontvangen en zijn 
werken zullen hem volgen, en 
ook een beloning in de toeko-
mende wereld.

49 Ja, en gezegend zijn de doden 
die van nu af aan a sterven in de 
Heer, want wanneer de Heer 
komt en oude dingen b vergaan en 
alle dingen nieuw worden, zul-
len zij uit de doden c opstaan en 
niet meer d sterven, en zij zullen 
voor het aangezicht van de Heer 
een erfdeel ontvangen in de hei-
lige stad.

50 En wie in leven is wanneer 
de Heer komt, en het geloof heeft 
behouden, is a gezegend; niette-
min is hij bestemd om te b sterven 
op de leeftijd van een mens.

51  Welnu, kinderen a zullen 
b opgroeien totdat zij oud wor-
den; oude mensen zullen sterven, 
maar zij zullen niet slapen in het 
stof, want zij zullen in een oog-
wenk worden c veranderd.

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, vol-
gens de spreekwijze van de Heer, 
zijn ze nu reeds a nabij, 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 vol-
komen scheiding tussen de recht-
vaardigen en de goddelozen; en 
in die dagen zend Ik mijn engelen 
om de goddelozen weg te b rukken 
en hen in het onuitblusbare vuur 
te werpen.

55 En nu zie, voorwaar, Ik zeg 
u: Ik, de Heer, heb geen wel-
behagen in mijn dienstknecht  
a Sidney Rigdon; hij heeft zich in 
zijn hart b verheven en geen raad 
aangenomen, maar de Geest  
bedroefd;

 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;  

LV 88:116.  
GS Onsterfelijk, 
onsterfelijkheid.

 50 a GS Zegen, zegenen, 
zegening.

  b GS Dood, tijdelijke.
 51 a GS Millennium.
  b 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 a schrijven 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 a zij die het verlangen in hun 
hart hebben, in alle zachtmoedig-
heid, om zondaars te b waarschu-
wen zich te bekeren, tot die macht 
worden geordend.

58 Want dit is een dag van waar-
schuwing 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 a doorzoek alle dingen, en de 
dag komt dat alle dingen aan Mij 
onderworpen zullen zijn.

60  Zie, Ik ben de a Alfa en de 
Omega, ja, Jezus Christus.

61  Daarom, laten alle mensen 
oppassen hoe zij mijn a naam 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 a heilig is, en dat u er 
behoedzaam en gedrongen door 
de Geest over moet b spreken; 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 a gebed 
wordt geleerd door de Geest.

66 Deze dingen blijven om door 
geduld te worden overwonnen, 
opdat dezulken een alles ver te 
boven gaande eeuwige a mate van 
b heerlijkheid zullen ontvangen, of 
anders een grotere veroordeling. 
Amen.

 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.

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 
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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 ver-
tiend wordt, zal bij de wederkomst 
van de Heer niet worden verbrand; 
26–32: de heiligen worden gewaar-
schuwd voor schulden; 33–36: de 
weerspannigen zullen uit Zion wor-
den 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 over-
wint; daarom zal Ik Mij over u 
b ontfermen.

3 Er zijn er onder u die gezon-
digd hebben; maar voorwaar, Ik 
zeg: Voor deze ene keer, voor mijn 
eigen a eer, 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.

5  En de a sleutels van de ver-
borgenheden 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 b verordenin-
gen 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, a vergeef de zonden van hen 
die hun zonden voor Mij b belijden 
en vergeving vragen, en die niet 
gezondigd hebben tot de c dood.

8 Mijn discipelen in dagen van-
ouds trachtten elkaar te a beschul-
digen 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 a vergeven, 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 a vergeven 
wie Ik vergeven wil, maar van u 

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.

 7 a GS Vergeven;  
Vergeving van zonden.

  b Num. 5:6–7;  
LV 19:20; 58:43.  
GS Belijden, belijdenis.

  c LV 76:31–37.
 8 a GS Twist.
  b GS Kastijden, 

kastijding.
 9 a Mark. 11:25–26;  

LV 82:1.
  b Matt. 6:14–15;  

Efez. 4:32.
 10 a Ex. 33:19;  

Alma 39:6;  
LV 56:14.

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 open-
baring werd in deze bedrijvige tijd ontvangen.
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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 a oordelen en u vergelden naar 
uw b werken.

12 En wie zich niet van zijn zon-
den bekeert en ze niet belijdt, zult 
u voor de a kerk brengen, en met 
hem handelen zoals de Schrift 
u zegt, hetzij door gebod, hetzij 
door openbaring.

13 En dat zult u doen ter ver-
heerlijking 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 a veroordeel-
den 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 b Satan tracht zijn 
ziel te vernietigen; maar wanneer 

deze dingen hun worden bekend-
gemaakt 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 bekendge-
maakt 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 a verzocht boven 
hetgeen hij kan verdragen en hij 
u, tot uw nadeel, geen verkeerde 
raad zal voorhouden, heb Ik gebo-
den dat zijn boerderij moet wor-
den verkocht.

21 Ik wil niet dat mijn dienst-
knecht 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 bren-
gen, opdat Ik daardoor enigen zal 
kunnen redden.

22  En na die dag zal Ik, de 
Heer, niemand a schuldig achten 
die met een open hart naar het 
land Zion optrekt; want Ik, de 
Heer, verlang het b hart van de  
mensenkinderen.

23  Zie, nu wordt het a heden 

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

LV 121:16.
 17 a GS Partridge, Edward.
  b GS Duivel.
 20 a 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 b komst van 
de Zoon des Mensen, en het is 
voorwaar een dag van c offerande 
en een dag voor de vertiending 
van mijn volk; want wie d vertiend 
wordt, zal bij zijn komst niet wor-
den e verbrand.

24 Want na het heden komt de 
a verbranding — dit is volgens de 
spreekwijze van de Heer — want 
voorwaar, Ik zeg: Morgen zul-
len alle b hoogmoedigen en zij die 
goddeloosheid bedrijven als stop-
pels zijn; en Ik zal hen in brand 
steken, want Ik ben de Heer der 
heerscharen; en Ik zal niemand 
sparen die in c Babylon blijft.

25 Welnu, indien u Mij gelooft, 
zult u arbeiden terwijl het heden 
wordt genoemd.

26 En het is niet juist dat mijn 
dienstknechten a Newel K. Whit-
ney en Sidney Gilbert hier hun 
b winkel en hun bezittingen ver-
kopen; 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 

dat de Heer niet mag nemen wan-
neer het Hem behaagt, en betalen 
zoals het Hem goeddunkt.

29  Welnu, daar u gevolmach-
tigden 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 a woorden zijn zeker en 
zullen niet b teleurstellen, dat zij 
het zullen verkrijgen.

32 Maar alle dingen moeten op 
hun tijd geschieden.

33 Welnu, word niet a moe goed 
te doen, want u legt het funda-
ment van een groot werk. En uit 
het b kleine komt het grote voort.

34  Zie, de Heer a verlangt het 
b hart en een gewillige geest; en 
de gewilligen en de c gehoorza-
men zullen in deze laatste dagen 
het goede van het land Zion eten.

35 En de a weerspannigen zullen 
uit het land Zion worden b afge-
sneden en weggezonden, en zul-
len het land niet beërven.

 23 b GS Wederkomst van 
Jezus Christus.

  c GS Offer, offerande, 
offeren.

  d Mal. 3:10–11.  
GS Tiende.

  e Mal. 4:1;  
3 Ne. 25:1;  
GJS 1:37.

 24 a Jes. 66:15–16.  
GS Aarde — Reiniging 
van de aarde;  
Wereld — Einde van 
de wereld.

  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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1–2: de sleutels van het koninkrijk 
van God zijn toevertrouwd aan het 
mensdom op aarde, en het evange-
lie zal zegevieren; 3–6: het millen-
niaanse 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 neergezon-
den, die sterk en machtig is, wiens 

uitgaan naar de einden der aarde 
is, ja, wiens stem tot de mensen 
is gericht: a Bereid de weg van de 
Heer, maak zijn paden recht.

2 De a sleutels van het b koninkrijk 
van God zijn toevertrouwd aan het 
mensdom op aarde, en vandaar zal 
het evangelie voortrollen naar de 
einden der aarde, zoals de c steen 
die uit de berg is losgehakt zon-
der toedoen van mensenhanden, 

 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.

  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.

36 Want voorwaar, Ik zeg dat de 
weerspannigen niet van het bloed 
van a Efraïm 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 a apostel en profeet 
is, zal bekend zijn.

40  En zelfs de a bisschop, die 

b rechter is, en zijn raadgevers, zul-
len, indien zij niet getrouw zijn in 
hun c rentmeesterschap, worden 
veroordeeld, en d anderen zullen 
op hun plaats worden geplant.

41 Want zie, Ik zeg u dat a Zion 
zal bloeien en de b heerlijkheid van 
de Heer zal op haar rusten;

42  en zij zal een a banier 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 vre-
zen. De Heer heeft het gesproken.  
Amen.

AFDELING 65
Openbaring over gebed gegeven bij monde van de profeet Joseph 
Smith op 30 oktober 1831 te Hiram (Ohio).
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1–4: het eeuwigdurend verbond is 
de volheid van het evangelie; 5–8: 
de ouderlingen moeten prediken, 
getuigen en met de mensen redene-
ren; 9–13: trouwe bediening verze-
kert ons van het eeuwige leven.

Zie, zo zeg Ik, de Heer, tot mijn 
dienstknecht William E. McLel-
lin: Gezegend bent u omdat u 

zich van uw ongerechtigheden 
hebt afgewend en mijn waarhe-
den hebt aanvaard, zegt de Heer 
uw Verlosser, de Heiland van de 
wereld, ja, van allen die a geloven 
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 

 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.

 5 a Matt. 24:30.
  b Ps. 93:1.
  c GS Heerlijkheid.
  d Dan. 2:44.
 6 a GS Koninkrijk van God 

of koninkrijk van de 
hemel.

  b Openb. 11:15.

  c 1 Kron. 29:11;  
Matt. 6:13.

66 1 a Joh. 1:12.  
GS Geloof, geloven.

 2 a GS Nieuw en 
eeuwigdurend 
verbond.

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.

zal voortrollen totdat hij de gehele 
aarde heeft d vervuld.

3 Ja, een stem die roept: Bereid 
de weg van de Heer, bereid de 
a maaltijd van het Lam, tref voor-
bereidselen voor de b Bruidegom.

4 Bid tot de Heer, roep zijn hei-
lige naam aan, maak zijn won-
derbare werken bekend onder 
de mensen.

5 Roep de Heer aan, opdat zijn 
koninkrijk zich op aarde zal ver-
breiden, opdat haar bewoners het 
zullen ontvangen en voorbereid 
zullen zijn op de komende dagen, 

waarin de Zoon des Mensen in de 
hemel zal a neerdalen, b gekleed in 
de luister van zijn c heerlijkheid, 
om het d koninkrijk van God dat op 
aarde is opgericht, te ontmoeten.

6  Welnu, moge het a konink-
rijk van God voortgaan, opdat 
het b koninkrijk van de hemel zal 
komen, opdat U, o God, zowel in 
de hemel als op aarde zult wor-
den verheerlijkt, opdat uw vijan-
den onderworpen zullen worden; 
want c U behoort de eer, de macht 
en de heerlijkheid, voor eeuwig 
en altijd. Amen.
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tot de mensenkinderen is uitgezon-
den, opdat zij b leven zullen hebben 
en deel zullen krijgen aan de heer-
lijkheden 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 dienst-
knecht William, dat u rein bent, 
maar niet geheel; daarom, bekeer 
u van die dingen die niet welgeval-
lig in mijn ogen zijn, zegt de Heer, 
want de Heer zal ze u a tonen.

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 a Ga naar de oostelijke streken, 
geef b getuigenis in iedere plaats, 
aan ieder volk en in hun synago-
gen, 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 a sterk wor-
den gemaakt; en Ik, de Heer, zal 
met u meegaan.

9 Leg uw a handen op de zieken 
en zij zullen b genezen; keer niet 
terug totdat Ik, de Heer, u terug-
zend. Wees geduldig in benau-
wing. c Vraag en u zult ontvangen; 
klop en u zal worden opengedaan.

10 Streef ernaar niet overbelast 
te worden. Verzaak alle onge-
rechtigheid. Pleeg geen a over-
spel — een verzoeking waarmee 
u geplaagd bent geweest.

11 a Bewaar deze woorden, want 
ze zijn waar en betrouwbaar; en 
u zult uw roeping grootmaken 
en vele mensen naar b Zion sto-
ten met c gezangen van eeuwig-
durende vreugde op hun hoofd.

12 Ga in deze dingen a voort tot 
het einde, en u zult een b kroon 
van eeuwig leven ontvangen aan 
de rechterhand van mijn Vader, 
die vol genade en waarheid is.

13 Voorwaar, aldus zegt de Heer, 
uw a God, uw Verlosser, ja, Jezus 
Christus. Amen.

 2 b Joh. 10:10; 3 Ne. 5:13.
 3 a Jakob 4:7;  

Ether 12:27.
 5 a Mark. 16:15.
 7 a 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.

AFDELING 67
Openbaring gegeven bij monde van de profeet Joseph Smith begin 
november 1831 te Hiram (Ohio). De aanleiding hiertoe was een 
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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 aange-
zicht van God zien.

Zie en luister, o a ouderlingen 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 a ogen rusten op u, en 
de hemelen en de aarde bevinden 
zich in mijn handen, en de rijk-
dommen van de eeuwigheid zijn 
de mijne om te geven.

3 U hebt getracht te geloven dat 
u de zegening die u werd aange-
boden, zou ontvangen; maar zie, 

voorwaar, Ik zeg u: Er was a vrees 
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 a taalgebruik kende u, 
en zijn onvolmaaktheden kende 
u; en u hebt in uw hart gezocht 
naar kennis, opdat u zijn taalge-
bruik zou kunnen voorbijstreven; 
ook dat weet u.

6 Welnu, zoek er een uit in het 
Boek der Geboden, ja, de gering-
ste daaronder, en wijs degene aan 
die de a wijste 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;

67 1 a GS Ouderling.
 2 a Ps. 34:16.
 3 a GS Vrees.

 4 a GS Getuigenis;  
Waarheid.

 5 a LV 1:24.

 6 a 2 Ne. 9:28–29, 42.

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 conferen-
tie werd besloten de openbaringen als het Book of Commandments 
[Boek der Geboden] uit te geven en tienduizend exemplaren te druk-
ken (wat later door onvoorziene moeilijkheden tot drieduizend exem-
plaren werd teruggebracht). Vele broeders getuigden plechtig dat de 
openbaringen die waren verzameld om te worden uitgegeven, inder-
daad 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.
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1–5: de woorden van de ouderlingen 
wanneer zij gedreven worden door de 
Heilige Geest, zijn Schriftuur; 6–12: 

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

 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, nederig-

heid, vernederen, ver-
ootmoedigen (zich).

  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.

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 onrecht-
vaardigheid in staat, en hetgeen 
a rechtvaardig is, komt van boven, 
van de Vader der b lichten.

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 geor-
dend, dat voor zover u zich van 
a afgunst en b vrees ontdoet, en 
zich voor Mij c verootmoedigt, 
want u bent niet voldoende oot-
moedig, 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 a niemand 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 vle-
selijke verstand.

13 U bent niet in staat de tegen-
woordigheid van God nu te verdra-
gen, noch de bediening van engelen; 
daarom, volhard in alle a geduld tot-
dat u b vervolmaakt bent.

14 Zie in gedachten niet om; en 
wanneer u het a waardig bent, zult 
u, in de door Mij bestemde tijd, 
zien en weten wat u is verleend 
onder de handen van mijn dienst-
knecht 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 opge-
nomen, op aanwijzing van Joseph Smith uitgebreid.
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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 a Geest van de levende God te 
verkondigen van volk tot volk en 
van land tot land, in de gemeen-
ten van de goddelozen, in hun 
synagogen, om met hen te rede-
neren en hun alle Schriften uit te 
leggen.

2  En zie, dit is een voorbeeld 
voor allen die tot dit priester-
schap zijn geordend, wie het als 
hun zending is opgedragen om 
uit te gaan —

3 En dit is het voorbeeld voor 
hen, dat zij moeten a spreken zoals 
zij door de Heilige Geest gedre-
ven worden.

4 En wat zij ook spreken wan-
neer gedreven door de a Heilige 
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 b macht van 
God tot behoudenis.

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 Chris-
tus, 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 a Orson 
Hyde, en ook aan mijn dienst-
knecht Luke Johnson, en aan mijn 
dienstknecht Lyman Johnson, en 
aan mijn dienstknecht William E. 
McLellin, en aan alle trouwe 
ouderlingen van mijn kerk —

8 a ga heen in de gehele wereld, 
b verkondig het evangelie aan 
ieder c schepsel, handelend met 
het d gezag dat Ik u heb gegeven, 
e dopende in de naam van de 
Vader, en van de Zoon, en van de 
Heilige Geest.

9  En a wie gelooft en zich laat 
dopen, zal b behouden worden, en 
wie niet gelooft, zal c verdoemd 
worden.

10 En wie gelooft, zal gezegend 
worden met a tekenen die erop 
volgen, gelijk geschreven staat.

11 En u zal het gegeven worden 
de a tekenen van de tijden te ken-
nen, en de tekenen van de komst 
van de Zoon des Mensen;

12  en voor allen van wie de 
Vader getuigt, zal u macht worden 

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.

 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.
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gegeven om hen tot het eeuwige 
leven te a verzegelen. 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 a bisschoppen moeten wor-
den aangesteld ten behoeve van 
de kerk, om te dienen zoals de  
eerste;

15 welnu, het zullen a hogepries-
ters zijn die het waardig zijn, en 
zij zullen worden aangewezen 
door het b Eerste Presidium van 
de Melchizedekse priesterschap, 
tenzij het letterlijke afstammelin-
gen van c Aäron zijn.

16  En indien het letterlijke 
afstammelingen van a Aäron 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 a letterlijke afstam-
meling en de eerstgeborene van 
Aäron is.

19 Maar aangezien een a hoge-
priester in het Melchizedeks 

priesterschap bevoegd is om in 
alle lagere ambten te officiëren, 
mag hij in het ambt van b bisschop 
officiëren wanneer er geen letter-
lijke 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 Mel-
chizedekse priesterschap.

20 En ook een letterlijke afstam-
meling van Aäron moet door dat 
presidium worden aangeduid en 
dat ambt waardig worden bevon-
den en worden a gezalfd en b geor-
dend 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 pries-
terschap 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 boven-
genoemde presidium.

22 En voorts, geen enkele bis-
schop of hogepriester die tot deze 
bediening wordt aangesteld, zal 
wegens enige overtreding wor-
den verhoord of veroordeeld, dan 
alleen door het a Eerste Presidium 
van de kerk;

 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.

 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 GS Hogepriester.
  b GS Bisschop.
 20 a GS Zalven.
  b GS Ordenen,  

ordening.
 22 a GS Eerste Presidium.
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23 en voor zover hij voor dit 
presidium schuldig wordt 
bevonden door getuigenissen 
die niet in twijfel kunnen wor-
den getrokken, zal hij veroor-
deeld worden;

24 en indien hij zich bekeert, zal 
hij a vergeving ontvangen, volgens 
de verbonden en geboden van de 
kerk.

25 En voorts, voor zover a ouders 
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, c leren 
begrijpen, en van de doop en de 
gave van de Heilige Geest door 
handoplegging wanneer zij d acht 
jaar oud zijn, dan zal de e zonde 
op het hoofd van de ouders  
rusten.

26 Want dat zal een wet zijn voor 
de inwoners van a Zion, of in al 
haar georganiseerde ringen.

27 En hun kinderen zullen wor-
den a gedoopt tot b vergeving van 
hun zonden wanneer zij c acht jaar 
oud zijn, en de handoplegging 
ontvangen.

28 En zij zullen hun kinderen 
ook leren a bidden en oprecht 
leren wandelen voor het aange-
zicht van de Heer.

29 En de inwoners van Zion zul-
len ook de a sabbatdag 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 a luiaards 
onder hen; en tevens groeien hun 
kinderen op in b goddeloosheid; 
evenmin c zoeken 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 Cow-
dery 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 b herinnering worden 
gebracht.

34 Deze a woorden zijn waar en 
betrouwbaar; daarom, overtreed 

 24 a GS Vergeven.
 25 a GS Gezin — Plichten 

van de ouders.
  b GS Ring.
  c GS Leraar, leren.
  d LV 18:42; 20:71.
  e Jakob 1:19;  

LV 29:46–48.
 26 a GS Zion.
 27 a GS Doop, dopen.

  b GS Vergeving van 
zonden.

  c GS Verantwoordelijk, 
verantwoordelijkheid, 
verantwoorden, 
verantwoording.

 28 a GS Gebed.
 29 a LV 59:9–12.  

GS Sabbatdag.
 31 a GS Lui, luiheid.

  b GS Goddeloos, 
goddeloosheid, 
goddelozen.

  c LV 6:7.
 33 a GS Gebed.
  b GS Kastijden, 

kastijding;  
Oordeel, oordelen.

 34 a Openb. 22:6.
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1–2: John Whitmer moet Oliver Cow-
dery vergezellen naar Missouri; 3–8: 
hij moet tevens prediken en histori-
sche gegevens verzamelen, noteren 
en opschrijven.

Luister naar Mij, zegt de Heer, 
uw God, omwille van mijn dienst-
knecht a Oliver 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 Whit-
mer met mijn dienstknecht Oli-
ver Cowdery meegaat;

3 en ook dat hij voortgaat met 
het schrijven en samenstellen van 

een a geschiedenis van alle belang-
rijke zaken die hij aangaande mijn 
kerk zal opmerken en te weten 
komen;

4 en ook dat hij a raad 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 a rentmees-
terschap 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 dienst-
knecht John Whitmer herhaalde-
lijk van plaats naar plaats en van 
kerkgemeente naar kerkgemeente 
reizen, opdat hij gemakkelijker 
kennis zal kunnen verkrijgen —

 34 b LV 20:35; 93:24–25.
 35 a GS Alfa en Omega.
  b LV 1:12.

69 1 a GS Cowdery, Oliver.
 2 a GS Whitmer, John.
 3 a LV 47:1–3; 85:1.

 4 a GS Raad.
 5 a GS Rentmeester, 

rentmeesterschap.

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 con-
ferentie 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.

ze niet en b neem er ook niet van 
weg.

35  Zie, Ik ben de a Alfa en de 
Omega en Ik b kom spoedig. Amen.
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1–5: rentmeesters worden aangewe-
zen om de openbaringen uit te geven; 
6–13: wie in geestelijke zaken werk-
zaam 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 dienst-
knecht Martin Harris en ook aan 
mijn dienstknecht Oliver Cowdery 
en ook aan mijn dienstknecht John 
Whitmer en ook aan mijn dienst-
knecht Sidney Rigdon en ook aan 
mijn dienstknecht William  W. 
Phelps, als gebod aan hen.

2 Want Ik geef hun een gebod; 
welnu, luister en hoor, want aldus 
zegt de Heer tot hen —

3 Ik, de Heer, heb hen aangewe-
zen en geordend om a rentmees-
ter 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 verlan-
gen op de dag van het oordeel.

5 Welnu, Ik heb het hun aange-
wezen, 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 

 8 a GS Zion.

AFDELING 70
Openbaring gegeven bij monde van de profeet Joseph Smith op 12 novem-
ber 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 geschie-
denis 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’.

8 en prediken en uitleggen, schrij-
ven, kopiëren, selecteren en alle din-
gen verkrijgen die bevorderlijk zijn 
voor het welzijn van de kerk en voor 

de opkomende geslachten die in het 
land a Zion zullen opgroeien om het 
van geslacht op geslacht te bezitten, 
voor eeuwig en altijd. Amen.

70 3 a 1 Kor. 4:1; LV 72:20.
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ontvangen dan nodig is voor 
hun noden en behoeften, zal het 
ten goede komen aan mijn a voor-
raadhuis;

8  en de baten moeten gewijd 
worden aan de inwoners van Zion 
en aan hun nageslacht, voor zover 
zij a erfgenaam worden volgens de 
wetten van het koninkrijk.

9 Zie, dat is wat de Heer van een-
ieder in zijn a rentmeesterschap 
verlangt, zoals Ik, de Heer, een-
ieder 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 a gevolmachtigde die het voor-
raadhuis van de Heer beheert, 
noch hij die is aangewezen tot 
een rentmeesterschap van stoffe-
lijke zaken.

12 Wie aangewezen is om gees-
telijke zaken te besturen, die is zijn 
loon a waard, evenals zij die zijn aan-
gewezen tot een rentmeesterschap 
om stoffelijke zaken te besturen;

13 ja, zelfs overvloediger, welke 

overvloed voor hen vermenigvul-
digd wordt door de openbaringen 
van de Geest.

14 Niettemin zult u in uw stof-
felijke zaken a gelijk zijn, en wel 
zonder tegenzin, anders zal 
de overvloed van de openba-
ringen van de Geest worden 
tegengehouden.

15 Welnu, Ik geef mijn dienst-
knechten 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 a kleding; 
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 a veel getrouw 
geweest en hebben goed gehan-
deld, voor zover zij niet hebben 
gezondigd.

18 Zie, Ik, de Heer, ben a barm-
hartig en zal hen zegenen en zij 
zullen in de vreugde van deze 
dingen ingaan. Ja, amen.

 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.

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 
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1–4: Joseph Smith en Sidney Rigdon 
worden uitgezonden om het evange-
lie 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 voor-
zeker 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 c verborgenheden ervan uit de 
Schriften uit te leggen, overeen-
komstig dat deel van de Geest en 
de macht die u zal worden gege-
ven, zoals Ik wil.

2 Voorwaar, Ik zeg u: Predik tot 
de wereld in de omstreken, en ook 
in de kerk, voor enige tijd, ja, tot-
dat het u wordt bekendgemaakt.

3 Voorwaar, dit is een zending 
voor enige tijd, die Ik u geef.

4 Daarom, arbeid in mijn wijn-
gaard. 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 a begrijpen en 
b aanvaarden;

6  want aan hem die het aan-
vaardt, zal a overvloediger wor-
den gegeven, ja, macht.

7  Welnu, breng uw vijanden 
tot a zwijgen; roep hen op om 
u zowel in het openbaar als in 
afzondering te b treffen; en voor 
zover u getrouw bent, zal hun 
beschaamdheid aan het licht wor-
den 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 suc-
ces hebben;

10 en indien enig mens zijn stem 
tegen u verheft, zal hij in de door 
Mij bestemde tijd tot zwijgen wor-
den gebracht.

11 Welnu, onderhoud mijn gebo-
den; zij zijn waar en betrouwbaar. 
Ja, amen.

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.

de onvriendelijke gevoelens tot bedaren te brengen die tegen de kerk 
waren opgelaaid ten gevolge van de publicatie van brieven geschre-
ven door Ezra Booth, die afvallig was geworden.

AFDELING 72
Openbaring gegeven bij monde van de profeet Joseph Smith op 4 decem-
ber 1831 te Kirtland (Ohio). Verschillende ouderlingen en leden waren 
bijeengekomen om bekend te raken met hun taak en om verder te wor-
den opgebouwd in de leringen van de kerk. In deze afdeling zijn drie 
openbaringen samengevoegd die op dezelfde dag werden ontvangen. 
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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 ver-
strekken dat ouderlingen de gedrags-
normen naleven.

Luister en hoor naar de stem van 
de Heer, o u, die zich hebt bijeen-
verzameld, die de a hogepriesters 
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 a bisschop 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 a rentmeester dat hij 
b rekenschap aflegt van zijn c rent-
meesterschap, zowel in tijd als in 
eeuwigheid.

4 Want wie in tijd getrouw en 
a wijs is, wordt geacht waardig te 
zijn om de b woningen te beërven 
die door mijn Vader voor hem zijn 
bereid.

5 Voorwaar, Ik zeg u: De ouder-
lingen van de kerk in dit deel van 
mijn a wijngaard zullen reken-
schap 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 a bisschop 
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 a Newel K. Whitney 
is de man die zal worden aange-
wezen 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 bis-
schop die geordend is ten behoeve 
van de kerkgemeente in dit deel 
van de wijngaard, die waarlijk het 
volgende inhoudt —

10 om het a voorraadhuis van de 
Heer te beheren; om het geld van 
de kerkgemeente in dit deel van 
de wijngaard te ontvangen;

72 1 a LV 68:14–19.
  b GS Koninkrijk van 

God of koninkrijk 
van de hemel.

 2 a GS Bisschop.
 3 a GS Rentmeester, 

   rentmeesterschap.
  b LV 42:32; 104:11–13.
  c Luk. 19:11–27.
 4 a Matt. 24:45–47.
  b LV 59:2.
 5 a 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.

De verzen 1 t/m 8 maken de roeping van Newel K. Whitney als bis-
schop 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.
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11  om een rekening van de 
ouderlingen bij te houden, zoals 
hiervoor is geboden; en om in hun 
behoeften te a voorzien, en hen te 
laten betalen voor hetgeen zij ont-
vangen, voor zover zij betaalmid-
delen hebben;

12  opdat ook die zullen wor-
den 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 uitgeschre-
ven en overhandigd aan de bis-
schop van Zion, die de schuld zal 
betalen uit hetgeen de Heer in zijn 
handen zal leggen.

14 En de arbeid van de getrou-
wen die in geestelijke zaken werk-
zaam zijn, de bedieningen van het 
evangelie en de dingen van het 
koninkrijk aan de kerk en aan de 
wereld, zal de schuld bij de bis-
schop in Zion vereffenen;

15 aldus komt het uit de kerk, 
want volgens de a wet moet een-
ieder die optrekt naar Zion, alle 
dingen neerleggen voor de bis-
schop 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, waar-
door aan alle dingen is voldaan 

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 reken-
schap aflegt aan de bisschop van 
de kerkgemeente in dit deel van 
de wijngaard, worden aanbe-
volen door de kerkgemeente of 
kerkgemeenten waarin hij werk-
zaam is, opdat hij voor zichzelf en 
zijn afrekeningen in alle opzich-
ten goedkeuring zal kunnen  
verkrijgen.

20 En voorts, laten mijn dienst-
knechten die zijn aangewezen als 
rentmeester over de a geschreven 
aangelegenheden van mijn kerk, 
in alle dingen aanspraak hebben 
op de hulp van de bisschop of 
bisschoppen —

21 opdat de a openbaringen zul-
len worden uitgegeven en zullen 
uitgaan naar de einden der aarde; 
opdat zij ook geld zullen verkrij-
gen dat de kerk in alles ten goede 
zal komen;

22 opdat zij ook in alles goed-
keuring zullen verwerven en 
onder de wijze rentmeesters zul-
len worden gerekend.

23 En nu, zie, dit zal een voor-
beeld zijn voor alle wijdver-
breide gemeenten van mijn kerk, 
ongeacht in welk land ze wor-
den gevestigd. En nu beëindig Ik  
mijn woorden. Amen.

 11 a LV 75:24.
 13 a GS Arm, armen.
 15 a LV 42:30–31.  

GS Toewijden, wet van 
toewijding.

 17 a LV 20:64, 84.

  b LV 42:32.
 20 a LV 70:3–5.
 21 a GS Leer en Verbonden.
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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 omstre-
ken voortzetten, tot aan de 
conferentie;

2  en dan, zie, zullen hun ver-
schillende opdrachten hun door 
de a stem van de conferentie wor-
den bekendgemaakt.

3  Welnu, voorwaar, Ik zeg u, 

mijn dienstknechten Joseph Smith 
jr. en Sidney Rigdon, zegt de Heer: 
Het is a noodzakelijk 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 vertaal-
werk voort te zetten totdat het 
voltooid is.

5 En laat dit, ja, zoals het geschre-
ven staat, een model zijn voor de 
ouderlingen totdat er verdere 
kennis wordt ontvangen.

6 Nu geef Ik u niet meer voor dit 
moment. a Omgord uw lendenen 
en wees ernstig. Ja, amen.

 24 a GS 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.

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

prediken.  
LV 71:2.

  b LV 45:60–61; 76:15.  
GS Bijbelvertaling van 
Joseph Smith (BJS).

 6 a 1 Petr. 1:13.

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.)

24  Enkele woorden ter aan-
vulling 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 voor-
recht 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 bis-
schop, meenemen;

26  anders zal hij die optrekt 
naar het land Zion, niet onder de 
wijze rentmeesters worden gere-
kend. Dit is ook een voorbeeld.  
Amen.
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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 verzoe-
ning 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 a twist onder de mensen ont-
stond aangaande de wet van de 
b besnijdenis, want de ongelovige 
man wilde dat zijn kinderen wer-
den besneden en onderworpen 
aan de c wet van Mozes, de wet 
die vervuld was.

4  En het geschiedde dat de 

kinderen, daar zij werden opge-
voed 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 gelo-
vige niet moest worden a verenigd 
met een ongelovige, tenzij de 
b wet van Mozes onder hen werd 
weggedaan;

6 opdat hun kinderen onbesne-
den zouden blijven; en opdat de 
overlevering zou worden wegge-
daan 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 c verzoe-
ning van Jezus Christus d gehei-
ligd worden; en dat is wat de 
Schriften bedoelen.

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.

 5 a GS Huwelijk, 
huwen — Gemengd 
huwelijk.

  b 2 Ne. 25:24–27.
 7 a Mro. 8:8–15;  

LV 29:46–47; 137:10.

  b GS Heilig.
  c GS Heil — Heil van 

kinderen.
  d GS Verzoenen, 

verzoening.

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 uit-
legt, een Schriftuurplaats die vaak gebruikt werd om de babydoop 
te rechtvaardigen.
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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.

  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.

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. Som-
mige ouderlingen wilden meer weten over hun onmiddellijke taken. 
Deze openbaringen volgden.

1–5: getrouwe ouderlingen die het 
evangelie prediken, zullen het eeu-
wige leven verkrijgen; 6–12: bid om 
de Trooster te mogen ontvangen, die 
in alle dingen onderwijst; 13–22: 
ouderlingen zullen hen die hun bood-
schap verwerpen, oordelen; 23–36: 
gezinnen van zendelingen moeten 
hulp ontvangen van de kerk.

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Ik 
die spreek door de a stem van mijn 
Geest, ja, de b Alfa 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 a wijngaard te b snoeien.

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 b verkondigt volgens de 

openbaringen en geboden die Ik 
u heb gegeven.

5  En aldus, indien u getrouw 
bent, zult u met vele a schoven 
worden beladen en b bekroond 
met c eer en d heerlijkheid en 
e onsterfelijkheid en f eeuwig leven.

6 Welnu, voorwaar, Ik zeg tot 
mijn dienstknecht William  E. 
McLellin: Ik a herroep 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 a kastijd 
wegens het b gemor van zijn hart;

8 en hij heeft gezondigd; niet-
temin 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 
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aanroepen om de a Trooster, die 
hun alle dingen zal leren die nut-
tig voor hen zijn —

11 en altijd a bidden 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 dienst-
knecht a Orson Hyde en mijn 
dienstknecht b Samuel H. Smith 
zich op reis begeven naar de oos-
telijke gebieden en de dingen 
verkondigen die Ik hun geboden 
heb; en voor zover zij getrouw 
zijn, zie, zal Ik c met 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 gebie-
den en mijn evangelie verkondi-
gen, zoals Ik hun heb geboden.

16 En wie getrouw is, zal alle 
dingen overwinnen en zal wor-
den a verhoogd op de laatste dag.

17  En voorts, Ik zeg tot mijn 
dienstknecht Major  N. Ashley 

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 gebo-
den, en van huis tot huis trekken, 
en van dorp tot dorp en van stad 
tot stad.

19 En welk huis u ook binnen-
treedt waar zij u ontvangen, laat 
uw zegen achter op dat huis.

20 En welk huis u ook binnen-
treedt waar zij u niet ontvangen, 
dat huis zult u spoedig verla-
ten, en het stof van uw voeten 
a afschudden als een getuigenis 
tegen hen.

21  En u zult met a vreugde en 
blijdschap worden vervuld; en 
weet dit: dat u op de dag van het 
oordeel de b rechters van dat huis 
zult zijn, en hen zult veroordelen;

22 en op de dag van het oordeel 
zal het voor de heidenen draag-
lijker zijn dan voor dat huis; 
daarom, a omgord uw lendenen en 
wees getrouw, en u zult alle din-
gen 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 

 10 a Joh. 14:26.  
GS Trooster.

 11 a 2 Ne. 32:9.
 13 a GS Hyde, Orson.
  b GS Smith, Samuel H.

  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 nood-
zakelijkerwijs 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 verkrij-
gen, 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 bekendge-
maakt, ja, door de a Trooster, waar 
zij heen zullen gaan.

28 En voorts, voorwaar, Ik zeg u 
dat iedere man die genoodzaakt 
is voor zijn eigen a gezin te b zor-
gen, dat ook moet doen, en hij zal 
geenszins zijn kroon verliezen; en 
laat hij arbeiden in de kerk.

29 Laat eenieder in alle dingen 
a ijverig zijn. En de b luiaard zal 
geen plaats hebben in de kerk, 
tenzij hij zich bekeert en zich 
verbetert.

30  Welnu, laten mijn dienst-
knecht 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 dienst-
knecht Seymour Brunson;

34 en ook mijn dienstknecht Syl-
vester Smith en mijn dienstknecht 
Gideon Carter;

35  en ook mijn dienstknecht 
Ruggles Eames en mijn dienst-
knecht Stephen Burnett;

36  en ook mijn dienstknecht 
Micah  B. Welton en ook mijn 
dienstknecht Eden Smith. Ja, 
amen.

 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 GS IJver.
  b GS Lui, luiheid.
 31 a GS Marsh, Thomas B.

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 verschil-
lende openbaringen die waren ontvangen, bleek dat veel belangrijke 
punten betreffende het heil van de mens uit de Bijbel waren wegge-
nomen of waren kwijtgeraakt voordat die werd samengesteld. Uit de 
waarheden die waren overgebleven, leek het vanzelfsprekend dat als 
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1–4: de Heer is God; 5–10: de ver-
borgenheden 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 bewo-
ners van vele werelden zijn de voor 
God gewonnen zonen en dochters 
door de verzoening van Jezus Chris-
tus; 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 belo-
ning omschreven van verhoogde 
wezens in het celestiale koninkrijk; 
71–80: omschreven wie het terres-
triale 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.

a Hoor, o hemelen, en neig het 
oor, o aarde, en juich, u bewoners 
daarvan, want de Heer is b God, en 
buiten Hem is er c geen d Heiland.

2 a Groot is zijn wijsheid, b won-
derbaar zijn zijn wegen, en de 
grootte van zijn werken kan nie-
mand doorgronden.

3  Zijn a plannen blijven niet 
onvervuld, noch zijn er die zijn 
hand kunnen weerhouden.

4 Van eeuwigheid tot eeuwig-
heid is Hij a dezelfde, en zijn jaren 
b houden nooit op.

5 Want aldus zegt de Heer: Ik, de 
Heer, ben a barmhartig en genadig 
jegens hen die Mij b vrezen, en Ik 
schep er behagen in hen te eren 
die Mij in gerechtigheid en waar-
heid c dienen tot het einde.

6 Groot zal hun loon zijn en eeu-
wig hun a heerlijkheid.

7  En hun zal Ik alle a verbor-
genheden b openbaren, ja, alle 
verborgen geheimenissen van 
mijn koninkrijk vanaf de dagen 
vanouds, en voor toekomende 

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; 

   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;  

Joz. 4:23–24.  
GS Eerbied;  
Vrees.

  c LV 4:2.
 6 a GS Celestiale 

heerlijkheid.
 7 a GS Verborgenheden 

van God.
  b LV 42:61; 59:4; 98:12; 

121:26–33.

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.
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eeuwen zal Ik hun het welbe-
hagen van mijn wil bekendma-
ken 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 b begrip zal tot aan de 
hemel reiken; en voor hun aange-
zicht zal de wijsheid van de wij-
zen c tenietgaan, en het verstand 
van de verstandigen zal op niets 
uitlopen.

10  Want Ik zal hen door mijn 
a Geest b verlichten, en door mijn 
c macht zal Ik hun de verborgen-
heden van mijn wil bekendma-
ken — ja, de dingen die geen d oog 
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 a van 
de Geest op de zestiende dag van 
februari in het jaar van onze Heer 
achttienhonderdtweeëndertig —

12 door de macht van de a Geest 
werden onze b ogen geopend en 
werd ons verstand verlicht, zodat 
wij de dingen van God konden 
zien en begrijpen —

13  ja, die dingen die hebben 

bestaan vanaf het begin, voor-
dat de wereld was, die door de 
Vader waren verordonneerd door 
zijn eniggeboren Zoon, die vanaf 
het a begin 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 a spraken 
in het hemelse b visioen.

15 Want bij het verrichten van 
het a vertaalwerk 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 opstan-
ding van de doden, in verband 
met hen die de stem van de a Zoon 
des Mensen zullen b horen:

17  En zij zullen tevoorschijn 
komen; wie het a goede gedaan 
hebben, in de b opstanding van de 
c rechtvaardigen; en wie het kwade 
gedaan hebben, in de opstanding 
van de onrechtvaardigen.

18 Dit nu wekte onze verwonde-
ring op, want het werd ons gege-
ven door de Geest.

19  En terwijl wij deze dingen 
a overpeinsden, raakte de Heer de 
ogen van ons verstand aan, en zij 

 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;  

3 Ne. 17:15–17;  
LV 76:114–116.

 11 a Openb. 1:10.
 12 a LV 110:1; 137:1;  

138:11, 29.
  b GS Gedaanteveran-

dering.
 13 a Moz. 4:2.
 14 a LV 109:57.

  b GS Visioen.
 15 a GS Bijbelvertaling van 

Joseph Smith (BJS).
 16 a GS Zoon des Mensen.
  b Joh. 5:28.
 17 a GS Werken.
  b GS Opstanding.
  c Hand. 24:15.
 19 a GS Overwegen.
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werden geopend en de heerlijk-
heid van de Heer omstraalde ons.

20  En wij aanschouwden de 
a heerlijkheid van de Zoon, aan 
de b rechterhand van de c Vader, en 
ontvingen van zijn volheid;

21 en zagen de heilige a engelen 
en hen die b geheiligd zijn voor 
zijn troon, die God en het Lam 
aanbaden, die Hem c aanbidden 
voor eeuwig en altijd.

22 En nu, na de vele getuigenis-
sen die van Hem zijn gegeven, is 
dit het a getuigenis, het laatste van 
alle, dat wij van Hem geven: dat 
Hij b leeft!

23 Want wij a zagen Hem, ja, aan 
de b rechterhand van God; en wij 
hoorden de stem getuigen dat Hij 
de c Eniggeborene van de Vader 
is —

24  dat door a Hem en in Hem 
en uit Hem de b werelden wor-
den en werden geschapen, en 
dat de bewoners daarvan voor 
God gewonnen c zonen en doch-
ters zijn.

25 En wij zagen ook dit, en getui-
gen ervan, dat een a engel van God 
die gezag bezat in de tegenwoor-
digheid van God, die opstond 
tegen de eniggeboren Zoon, die 

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 beween-
den — het was a Lucifer, een zoon 
van de dageraad.

27 En wij aanschouwden, en zie, 
hij is a gevallen! Gevallen is hij, ja, 
een zoon van de dageraad!

28 En terwijl wij nog steeds ver-
vuld waren van de Geest, gebood 
de Heer ons het visioen op te 
schrijven; want wij zagen Satan, 
die oude a slang, ja, de b duivel, 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 oor-
log 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 dui-
vel hebben laten a overwinnen, en 

 20 a GS Jezus Christus — 
De heerlijkheid van 
Jezus Christus.

  b Hand. 7:56.
  c GS God, Godheid — 

God de Vader.
 21 a Matt. 25:31;  

LV 130:6–7; 136:37.
  b GS Heiliging.
  c GS Aanbidden, 

aanbidding.
 22 a GS Getuigenis.
  b LV 20:17.
 23 a GS Jezus Christus — 

Verschijningen van 
Christus na zijn dood.

  b GS God, Godheid — 
God de Vader.

  c Joh. 1:14.  
GS Eniggeborene.

 24 a Hebr. 1:1–3;  
3 Ne. 9:15;  
LV 14:9; 93:8–10.

  b Moz. 1:31–33; 7:30.  
GS Scheppen, 
schepping.

  c Hand. 17:28, 29;  
Hebr. 12:9.  

GS Zonen en dochters 
van God.

 25 a LV 29:36–39;  
Moz. 4:1–4.  
GS Duivel.

 26 a Jes. 14:12–17.  
GS Lucifer.

 27 a Luk. 10:18.
 28 a Openb. 12:9.
  b GS Duivel.
  c GS Oorlog in de hemel.
 29 a Openb. 13:7;  

2 Ne. 2:18; 28:19–23.
 31 a GS Afval.
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de waarheid verloochenen en 
mijn macht trotseren —

32  het zijn de a zonen 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 a vergeving in deze wereld, 
noch in de toekomende wereld —

35 want zij hebben de Heilige 
Geest a verloochend na die te 
hebben ontvangen, en zij heb-
ben de eniggeboren Zoon van de 
Vader verloochend, daar zij wat 
hen betreft, Hem opnieuw heb-
ben b gekruisigd en Hem tot een 
bespotting hebben gemaakt.

36 Zij zijn het die zullen heen-
gaan 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 a enigen die 
niet zullen worden verlost in de 
bestemde tijd van de Heer, na 

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 c Lam, 
dat geslacht werd, dat aan de boe-
zem 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 geko-
men, ja, Jezus, om voor de wereld 
te worden a gekruisigd en de zon-
den van de b wereld te c dragen, en 
de wereld te d heiligen en van alle 
ongerechtigheid te e reinigen;

42 dat door Hem allen a behou-
den 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 verlooche-
nen nadat de Vader Hem heeft  
geopenbaard.

44 Daarom redt Hij allen behalve 
hen — zij zullen heengaan naar 

 32 a GS Zonen van het 
verderf.

  b LV 76:26;  
Moz. 5:22–26.

 34 a Matt. 12:31–32.  
GS Vergeven.

 35 a 2 Petr. 2:20–22;  
Alma 39:6.  
GS Onvergeeflijke 
zonde.

  b Hebr. 6:4–6;  
1 Ne. 19:7;  
LV 132:27.

 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 a eeuwigdurende b straf, die 
een eindeloze straf is, die een 
eeuwige straf is, om te regeren 
met de c duivel en zijn engelen in 
de eeuwigheid, waar hun d worm 
niet sterft, en het vuur niet wordt 
uitgeblust, hetgeen hun kwelling 
is —

45  en het a eind 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 deel-
genoot 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 b veroordeling 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 

is het a getuigenis van het evan-
gelie van Christus aangaande 
hen die tevoorschijn zullen 
komen in de b opstanding van de 
rechtvaardigen —

51 zij zijn het die het getuigenis 
van Jezus hebben ontvangen, en 
in zijn naam hebben a geloofd, en 
zich hebben laten b dopen naar de 
c wijze van zijn begrafenis, door-
dat zij in het water zijn d begraven 
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 b gereinigd van al 
hun zonden, en de Heilige Geest 
konden ontvangen door de c hand-
oplegging van hem die tot die 
d macht is e geordend en verzegeld;

53  en die overwinnen door 
geloof, en worden a verzegeld 
door de b Heilige 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 a alle dingen gegeven 
heeft —

56  zij zijn het die a priester en 

 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.

  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 GS Verzegelen, 
verzegeling.

  b Efez. 1:13;  
LV 88:3–5.  
GS Heilige Geest van 
de belofte.

 54 a Hebr. 12:23;  
LV 93:21–22.  
GS Eerstgeborene.

 55 a 2 Petr. 1:3–4;  
LV 50:26–28;  
84:35–38.

 56 a Ex. 19:6;  
Openb. 1:5–6; 20:6.
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koning zijn, die van zijn volheid 
en van zijn heerlijkheid hebben 
ontvangen;

57 en a priesters zijn van de Aller-
hoogste, naar de orde van Mel-
chizedek, die naar de orde van 
b Henoch was, die naar de c orde 
van de eniggeboren Zoon was.

58 Daarom, zoals er geschreven 
staat: zij zijn a goden, ja, de b zonen 
van c God —

59  daarom, a alle dingen zijn 
van hen, hetzij leven of dood, of 
tegenwoordige dingen, of toeko-
mende 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 a roemen, maar laat hij lie-
ver in God b roemen, die alle vijan-
den onder zijn voeten zal c leggen.

62  Dezen zullen in de a tegen-
woordigheid van God en zijn 
Christus b wonen voor eeuwig en 
altijd.

63 a Dezen zijn het die Hij met 
Zich mee zal brengen, wanneer 
Hij b op de wolken van de hemel 
komt om op aarde over zijn volk 
te c regeren.

64 Dezen zijn het die deel zullen 
hebben aan de a eerste opstanding.

65  Dezen zijn het die tevoor-
schijn zullen komen in de a opstan-
ding van de rechtvaardigen.

66 Dezen zijn het die tot de a berg 
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 samen-
komst en kerk van a Henoch, en 
van de b Eerstgeborene.

68  Dezen zijn het wier naam 
a ingeschreven is in de hemelen, 
waar God en Christus b rechter 
over allen zijn.

69 Dezen zijn het die a rechtvaar-
dige mensen zijn, tot b volmaking 
gekomen door Jezus, de Midde-
laar van het c nieuwe verbond, die 

 57 a GS Priester, 
Melchizedeks 
priesterschap.

  b Gen. 5:21–24.  
GS Henoch.

  c LV 107:1–4.
 58 a Ps. 82:1, 6;  

Joh. 10:34–36.  
GS Mens — De mens, 
zijn potentieel om als 
zijn hemelse Vader te 
worden.

  b GS Zonen en dochters 
van God.

  c LV 121:32.  
GS God, Godheid.

 59 a Luk. 12:42–44;  
3 Ne. 28:10;  
LV 84:36–38.

 60 a Openb. 3:5; 21:7.

 61 a Joh. 5:41–44;  
1 Kor. 3:21–23.

  b 2 Ne. 33:6;  
Alma 26:11–16.  
GS 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 d verzoening tot 
stand heeft gebracht door het ver-
gieten van zijn eigen e bloed.

70 Dezen zijn het van wie het 
lichaam a celestiaal is, van wie de 
b heerlijkheid die van de c zon is, ja, 
de heerlijkheid van God, de hoog-
ste van allen, van wiens heerlijk-
heid geschreven staat dat de zon 
aan het uitspansel daarvoor type-
rend is.

71 En voorts zagen wij de a ter-
restriale wereld, en zie, ja, zie, 
dezen zijn het die van het terres-
triale 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 a zonder b wet;

73 en ook zij die de a geesten van 
de mensen zijn die in de b gevan-
genis zijn gehouden, die de Zoon 
heeft bezocht en tot wie Hij het 
c evangelie heeft d gepredikt, opdat 
zij kunnen worden geoordeeld als 
mensen in het vlees;

74 die het a getuigenis van Jezus 
niet in het vlees hebben ont-
vangen, maar het later hebben 
ontvangen.

75 Dezen zijn het die de eerza-
men van de aarde zijn, die door 
de listigheid van de mensen wer-
den 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 vol-
heid van de Vader.

78  Daarom, het zijn terrestri-
ale a lichamen, en geen celestiale 
lichamen, en zij verschillen in 
heerlijkheid zoals de maan ver-
schilt van de zon.

79 Dezen zijn het die niet a kloek-
moedig 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 schrij-
ven terwijl wij nog in de Geest  
waren.

81  En voorts zagen wij de 
heerlijkheid van het a telestiale, 
welke heerlijkheid die van een 
lagere orde is, zoals de heerlijk-
heid van de sterren verschilt 
van de heerlijkheid van de maan  
aan het uitspansel.

 69 d GS Verzoenen, 
verzoening.

  e GS Bloed.
 70 a LV 88:28–29; 131:1–4; 

137:7–10.  
GS Celestiale 
heerlijkheid.

  b LV 137:1–4.
  c Matt. 13:43.
 71 a LV 88:30.  

GS Terrestriale 
heerlijkheid.

  b 1 Kor. 15:40–41.
 72 a LV 137:7, 9.
  b GS Wet.
 73 a Alma 40:11–14.  

GS Geest.
  b LV 88:99; 138:8.  

GS Heil voor de doden;  
Hel.

  c 1 Petr. 3:19–20; 4:6;  
LV 138:28–37.

  d GS Evangelie.
 74 a GS Getuigenis.
 78 a 1 Kor. 15:40–42.
 79 a LV 56:16.
 81 a LV 88:31.  

GS Telestiale 
heerlijkheid.
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82 Dezen zijn het die het evan-
gelie van Christus niet hebben 
ontvangen, noch het a getuigenis 
van Jezus.

83 Dezen zijn het die de Heilige 
Geest niet verloochenen.

84  Dezen zijn het die worden 
neergeworpen in de a hel.

85 Dezen zijn het die niet van 
de a duivel zullen worden verlost 
tot de b laatste opstanding, tot de 
Heer, ja, Christus, het c Lam, zijn 
werk zal hebben voleindigd.

86 Dezen zijn het die in de eeu-
wige 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 ontvan-
gen die door de bediening van de 
engelen die zijn aangewezen om 
hen te dienen, of die zijn aange-
wezen om dienende geesten voor 
hen te zijn; want zij zullen erfge-
naam 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 heer-
lijkheid van het terrestriale, die 
in alle dingen de heerlijkheid van 

het telestiale overtreft, ja, in heer-
lijkheid en in macht en in kracht 
en in heerschappij.

92 En aldus zagen wij de heer-
lijkheid 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 a eerbied bui-
gen en Hem eer geven voor eeu-
wig en altijd.

94  Zij die in zijn a tegenwoor-
digheid wonen, vormen de kerk 
van de b Eerstgeborene; en zij zien 
zoals zij worden gezien, en c ken-
nen zoals zij worden gekend, 
want zij hebben van zijn volheid 
en van zijn d genade 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 heer-
lijkheid van de a zon er een is.

97 En de heerlijkheid van het ter-
restriale is er een, zoals de heer-
lijkheid van de maan er een is.

98  En de heerlijkheid van het 
telestiale is er een, zoals de heer-
lijkheid 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 

 82 a LV 138:21.
 84 a 2 Ne. 9:12;  

Alma 12:11.  
GS Hel.

 85 a GS Duivel.
  b Alma 11:41;  

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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a 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 som-
migen van Johannes en sommigen 
van Mozes en sommigen van 
Elias en sommigen van Esajas en 
sommigen van Jesaja en sommi-
gen van Henoch;

101 maar zij hebben het evan-
gelie niet ontvangen, noch het 
getuigenis van Jezus, noch de 
profeten, noch het a eeuwigdurend  
verbond.

102 En ten laatste: al dezen zijn 
het die niet met de heiligen zul-
len worden vergaderd, om tot 
de a kerk van de Eerstgeborene 
te worden b opgenomen, en in de 
wolk te worden ontvangen.

103 a Dezen zijn het die b leuge-
naars zijn, en tovenaars en c over-
speligen en hoereerders en allen 
die de leugen liefhebben en doen.

104 Dezen zijn het die de a ver-
bolgenheid van God op aarde 
ondergaan.

105 Dezen zijn het die de a straf 
van het eeuwige vuur ondergaan.

106 Dezen zijn het die worden 
neergeworpen in de a hel en de 
verbolgenheid van de b almachtige 

God c ondergaan tot de d volheid 
der tijden, wanneer Christus alle 
vijanden onder zijn voeten zal 
hebben e gelegd en zijn werk zal 
hebben f vervolmaakt;

107 wanneer Hij het koninkrijk 
zal overdragen en het de Vader 
vlekkeloos zal aanbieden, en zeg-
gen: Ik heb overwonnen en de 
a wijnpers alleen b getreden, ja, de 
wijnpers van de brandende ver-
bolgenheid 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 a belijden 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 

 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 GS Liegen.
  c GS Echtbreuk.
 104 a GS Verdoemenis.
 105 a Judas 1:7.
 106 a GS Hel.
  b LV 19:3–20.
  c LV 87:6.
  d Efez. 1:10.
  e 1 Kor. 15:24–28.

  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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1–4: dieren hebben een geest en zul-
len 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 

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 

 111 a Openb. 20:12–13.  
GS Werken.

  b Joh. 14:2;  
LV 59:2; 81:6.

 112 a LV 29:29.

  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.

a werken, zijn eigen heerschappij 
ontvangen, in de b woningen die 
zijn bereid;

112 en zij zullen dienstknechten 
van de Allerhoogste zijn; maar 
a waar God en Christus b wonen, 
kunnen zij niet komen, van eeu-
wigheid tot eeuwigheid.

113 Dit is het einde van het visi-
oen dat wij zagen, dat ons gebo-
den werd op te schrijven terwijl 
wij nog in de Geest waren.

114 Maar a groot en wonderlijk zijn 
de werken van de Heer, en de b ver-
borgenheden van zijn koninkrijk 
die Hij ons toonde, die in heerlijk-
heid 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 

die het de mens niet a geoorloofd 
is uit te spreken;

116 noch is de mens a in staat die 
bekend te maken, want zij kunnen 
alleen worden gezien en b begre-
pen door de macht van de Hei-
lige 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 heerschap-
pij voor eeuwig en altijd toeko-
men. 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.’
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in hoofdstuk 4, vers 6, van 
Openbaring?

Antwoord: Het is de b aarde in 
haar geheiligde, onsterfelijke en 
c eeuwige staat.

2  Vraag: Wat moeten wij ver-
staan onder de vier dieren waar-
van gesproken wordt in hetzelfde 
vers?

Antwoord: Het zijn a figuur-
lijke uitdrukkingen die de open-
baarder, Johannes, gebruikt ter 
beschrijving van de b hemel, 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; het-
geen geestelijk is in de gelijkenis 
van hetgeen stoffelijk is; en het-
geen stoffelijk is in de gelijkenis 
van hetgeen geestelijk is; de e geest 
van de mens in de gelijkenis van 
zijn lichaam, zoals ook de geest 
van het f dier 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 a scheppingssfeer, in het 
genot van hun eeuwige b vreugde.

4 Vraag: Wat moeten wij verstaan 

onder de ogen en vleugels die de 
dieren hadden?

Antwoord: Hun ogen zijn een 
voorstelling van licht en a kennis, 
dat wil zeggen: zij zijn vol ken-
nis; en hun vleugels zijn een voor-
stelling van de b macht om zich te 
bewegen, te handelen enz.

5  Vraag: Wat moeten wij ver-
staan onder de vierentwintig 
a ouderlingen over wie Johannes 
spreekt?

Antwoord: Wij moeten verstaan 
dat deze ouderlingen die Johan-
nes 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 ver-
staan onder het boek dat Johan-
nes zag, dat op de rug met zeven 
zegels was a verzegeld?

Antwoord: Wij moeten verstaan 
dat het de geopenbaarde wil, de 
b verborgenheden en de werken 
van God bevat; de verborgen din-
gen van zijn beheer betreffende 
deze c aarde gedurende de zeven-
duizend jaar van haar duur, of 
van haar tijdelijke bestaan.

7  Vraag: Wat moeten wij ver-
staan onder de zeven zegels waar-
mee 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.

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

van God.
  c GS Aarde.
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Antwoord: Wij moeten verstaan 
dat het eerste zegel de dingen van 
de a eerste 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 ver-
staan onder de vier engelen over 
wie gesproken wordt in hoofd-
stuk 7, vers 1, van Openbaring?

Antwoord: Wij moeten verstaan 
dat het vier van God uitgezonden 
engelen zijn, wie macht is gege-
ven over de vier hoeken van de 
aarde, om het leven te behouden 
en te vernietigen; dezen zijn het 
die het a eeuwigdurend evange-
lie hebben om het aan elke natie, 
geslacht, taal en volk te brengen; 
met macht om de hemelen te slui-
ten, om tot het leven te verzege-
len, of om neer te werpen in de 
b gebieden van duisternis.

9  Vraag: Wat moeten wij ver-
staan onder de engel die opkomt 
uit het oosten, Openbaring hoofd-
stuk 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 a Israël is gegeven; 
daarom roept hij tot de vier enge-
len die het eeuwigdurend evange-
lie hebben als volgt: Breng geen 
schade toe aan de aarde, noch 
aan de zee, noch aan de bomen, 

voordat wij de knechten van onze 
God aan hun b voorhoofd verze-
geld hebben. En indien u het 
wilt aanvaarden: Hij is c Elias, die 
moest komen om de stammen van 
Israël bijeen te vergaderen en alle 
dingen te d herstellen.

10 Vraag: Wanneer moeten de 
dingen waarvan in dit hoofd-
stuk gesproken wordt, worden 
volbracht?

Antwoord: Zij moeten worden 
volbracht in de a zesde duizend 
jaar, ofwel de opening van het 
zesde zegel.

11 Vraag: Wat moeten wij ver-
staan onder de verzegeling van 
de a honderdvierenveertigduizend 
uit alle stammen van Israël  — 
twaalfduizend uit iedere stam?

Antwoord: Wij moeten verstaan 
dat zij die zijn verzegeld, b hoge-
priesters zijn die zijn geordend 
tot de heilige orde van God om 
het eeuwige evangelie te bedie-
nen; want het zijn zij die uit elke 
natie, geslacht, taal en volk geor-
dend 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 c Eerstgeborene te brengen.

12 Vraag: Wat moeten wij ver-
staan onder het schallen van de 
a bazuinen, waarvan melding 
wordt gemaakt in hoofdstuk 8 
van Openbaring?

 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.

  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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 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.
  f GS Verlossen, 

verlossing, verlost.
 14 a Ezech. 2:9–10; 3:1–4;  

Openb. 10:10.
  b GS Israël — De 

vergadering van 
Israël.

  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.

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. Whit-
ney de aanwijzing om naar Missouri te reizen en de handels-  en 

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 b geheiligd, en ook de 
mens uit het c stof van de aarde 
heeft geformeerd, zo ook de Here 
God in het begin van de zevende 
duizend jaar de aarde zal d heili-
gen, en de redding van de mens-
heid zal voltooien, en alle dingen 
zal e oordelen en alle dingen zal 
f verlossen, behalve hetgeen Hij 
niet in zijn macht heeft gesteld, 
wanneer Hij alle dingen zal heb-
ben 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?

Antwoord: Zij moeten worden 
volbracht na het openen van het 
zevende zegel, vóór de komst van 
Christus.

14 Vraag: Wat moeten wij ver-
staan onder het boekje dat Johan-
nes a opat, zoals in hoofdstuk 10 
van Openbaring wordt vermeld?

Antwoord: Wij moeten verstaan 
dat het een zending en een ver-
ordening voor hem was om de 
stammen van Israël te b vergade-
ren; zie, dit is Elias die, zoals er 
geschreven staat, moet komen en 
alle dingen c herstellen.

15 Vraag: Wat moet er worden 
verstaan onder de twee a getuigen 
in hoofdstuk 11 van Openbaring?

Antwoord: Het zijn twee pro-
feten die voor de b Joodse 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 e land van hun 
vaderen.
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78 1 a GS Melchizedeks 
priesterschap.

 2 a GS Raad.
  b GS Ordenen, 

ordening.
 3 a LV 82:11–12, 15–21.

  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.  

GS Toewijden, wet van 
toewijding.

 7 a GS Celestiale 
heerlijkheid.

  b LV 29:8; 132:3.
  c LV 82:10.

1–4: de heiligen moeten een voorraad-
huis 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 geor-
dend tot het a hoge priesterschap 
van mijn kerk, die bijeengekomen 
bent;

2 en luister naar de a raad van 
Hem die u heeft b geordend 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 noodzake-
lijk dat er een a organisatie onder 

mijn volk komt voor de regeling 
en vestiging van de aangelegen-
heden van het b voorraadhuis 
voor de c armen onder mijn volk, 
zowel in deze plaats als in het 
land d Zion —

4 als een blijvende en eeuwigdu-
rende 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 a gelijk 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 a celestiale wereld, 
moet u zich b voorbereiden door 
de dingen te c doen 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 

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 uitgeversonderne-
mingen’ 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.

LEER EN VERBONDEN 78:1–8179



a eer, door u die in deze b orde bent 
verenigd;

9 of, met andere woorden, laten 
mijn dienstknecht Newel K. Whit-
ney en mijn dienstknecht Joseph 
Smith jr. en mijn dienstknecht Sid-
ney Rigdon in raadsvergadering 
bijeenkomen met de heiligen die 
in Zion zijn;

10 anders tracht a Satan 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 verbinte-
nis, ofwel een eeuwigdurend 
a verbond dat niet kan worden 
verbroken.

12 En wie het verbreekt, zal zijn 
functie en plaats in de kerk verlie-
zen, en zal worden overgeleverd 
aan de a slagen 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 gebo-
den kunt volbrengen die u wor-
den gegeven;

14  opdat door mijn voorzie-
nigheid de kerk, ondanks de 
a beproeving die over u zal komen, 
onafhankelijk zal staan, boven 

alle andere schepselen onder de 
celestiale wereld;

15 opdat u de a kroon zult berei-
ken 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 c Adam- 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 zege-
ningen de Vader in zijn handen 
houdt en voor u heeft bereid;

18 en u kunt nu niet alle dingen 
a verdragen; niettemin, wees wel-
gemoed, want Ik zal u b voortlei-
den. Van u is het koninkrijk en 
van u zijn de zegeningen daar-
van, en van u zijn de rijkdommen 
van de c eeuwigheid.

19 En wie alle dingen met a dank-
baarheid ontvangt, zal worden 
verheerlijkt; en de dingen van 
deze aarde zullen hem worden 
toegevoegd, zelfs b honderdvou-
dig, ja, meer.

 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 Openb. 5:10;  
LV 76:56–60;  
132:19.

  c GS Adam-ondi- 
Ahman.

 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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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 a predik het evangelie 

tot ieder schepsel dat binnen het 
bereik van uw stem komt.

2 En omdat u een metgezel ver-
langt, zal Ik u mijn dienstknecht 
Eden Smith geven.

3 Welnu, ga heen en predik mijn 
evangelie, hetzij naar het noor-
den of het zuiden, of het oosten 

 20 a LV 95:17.
  b 1 Thess. 4:17.
 21 a LV 76:53–54.
  b LV 88:96–98.
 22 a LV 72:3–4.

  b GS Rentmeester, 
rentmeesterschap.

  c LV 84:38.
79 1 a LV 52:38.  

GS Ordenen, 

ordening.
 2 a Joh. 14:26.  

GS Trooster.
 4 a LV 68:5–6.
80 1 a Mark. 16:15.

20 Daarom, doe de dingen die Ik 
u heb geboden, zegt uw Verlos-
ser, ja, de Zoon a Ahman, die alle 
dingen voorbereidt voordat Hij u 
b opneemt;

21 want u bent de a kerk van de 

Eerstgeborene, en Hij zal u in een 
wolk b opnemen en eenieder zijn 
deel toewijzen.

22  En wie een getrouwe en 
a wijze b rentmeester is, zal c alle 
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 ooste-
lijke gebieden gaat, van plaats tot 
plaats, en van stad tot stad, in de 
kracht van de a ordening waarmee 
hij is geordend, en blijde tijdingen 
van grote vreugde verkondigt, ja, 
het eeuwigdurend evangelie.

2 En Ik zal de a Trooster op hem 
doen komen, die hem de waar-
heid zal leren en de weg waar-
langs 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 Car-
ter, en a vrees niet, zegt uw Heer, 
ja, Jezus Christus. Amen.

AFDELING 80
Openbaring gegeven bij monde van de profeet Joseph Smith aan Step-
hen Burnett op 7 maart 1832 te Hiram (Ohio).
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1–2: de sleutels van het koninkrijk 
berusten altijd bij het Eerste Presi-
dium; 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 a hogepriester te 
zijn in mijn kerk, en raadgever van 
mijn dienstknecht Joseph Smith jr.;

2 aan wie ik de a sleutels van het 

koninkrijk heb gegeven, die altijd 
het b Presidium van de Hoge Pries-
terschap 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 

 4 a GS Getuigenis.
 5 a GS Roepen, roeping, 

door God geroepen.

81 1 a GS Hogepriester.
 2 a GS Sleutels van het 

priesterschap.

  b LV 107:8–9, 22.  
GS Eerste Presidium.

of het westen, het doet er niet 
toe, want u kunt niet verkeerd  
gaan.

4  Daarom, verkondig de din-
gen die u hebt gehoord en stellig 

gelooft, en waarvan u a weet dat 
ze waar zijn.

5 Zie, dat is de wil van Hem die 
u heeft a geroepen, uw Verlosser, 
ja, Jezus Christus. Amen.

AFDELING 81
Openbaring gegeven bij monde van de profeet Joseph Smith op 15 maart 
1832 te Hiram (Ohio). Frederick G. Williams wordt geroepen als hoge-
priester 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 Presi-
dium, waarin met name de functie van raadgever in dat college wordt 
vereist en waarin de waardigheid van de aanstelling wordt uiteenge-
zet. 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.
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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.

2 Niettemin, er zijn er onder u 
die zwaar gezondigd hebben; ja, 
u a allen hebt gezondigd; maar 
voorwaar, Ik zeg u: Wees voort-
aan op uw hoede en laat de zonde 
na, opdat er geen zware oordelen 
op uw hoofd neerkomen.

3 Want van hem aan wie a veel 
is gegeven, wordt veel b geëist; 
en wie c zondigt tegen het grotere 
d licht, zal de grotere veroordeling 
ontvangen.

4 U roept mijn naam aan voor 

 4 a Moz. 1:39.
 5 a Mos. 4:15–16.
  b LV 108:7.
  c Jes. 35:3.
 6 a GS Onsterfelijk, 

onsterfelijkheid.
  b GS Eeuwig leven;  

Verhoging.

  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.

aan uw medemensen, en zult u 
de a heerlijkheid bevorderen van 
Hem die uw Heer is.

5  Welnu, wees getrouw; han-
del in het ambt waartoe Ik u heb 
aangewezen; kom de zwakken te 
a hulp, verhef de handen die slap 
neerhangen en b sterk de c knik-
kende 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 c woningen 
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 Inde-
pendence in Jackson County (Missouri). De gelegenheid was een raadsverga-
dering van hogepriesters en ouderlingen van de kerk. In de raadsvergadering 
werd Joseph Smith als president van de hoge priesterschap gesteund, de func-
tie 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.
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a openbaringen en Ik geef ze u; 
en voor zover u de woorden die 
Ik u geef niet bewaart, wordt u 
overtreders; en b gerechtigheid en 
oordeel vormen de straf die ver-
bonden is aan mijn wet.

5 Daarom, wat Ik tot de één zeg, 
zeg Ik tot allen: a Waak, want de 
b tegenstander verbreidt zijn heer-
schappij en de c duisternis heerst;

6 en de toorn van God ontsteekt 
tegen de bewoners van de aarde; 
en niemand doet goed, want allen 
zijn van de a weg afgeweken.

7 En nu, voorwaar, Ik zeg u: Ik, 
de Heer, zal u geen enkele a zonde 
toerekenen; ga heen en zondig 
niet meer; maar tot de ziel die 
zondigt, zullen de b vroegere zon-
den terugkeren, zegt de Heer, uw 
God.

8 En voorts zeg Ik u: Ik geef u 
een a nieuw gebod, opdat u mijn 
wil aangaande u zult begrijpen;

9  of, met andere woorden: Ik 
geef u aanwijzingen hoe u voor 
mijn aangezicht mag a handelen, 
opdat het tot uw behoudenis zal 
strekken.

10 Ik, de Heer, ben a gebonden 
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 

en Newel K. Whitney en A. Sid-
ney Gilbert en Sidney Rigdon, en 
mijn dienstknecht Joseph Smith, 
en John Whitmer en Oliver Cow-
dery en W.W. Phelps en Martin 
Harris om a verbonden te zijn door 
een verbintenis en een verbond 
die niet door overtreding kun-
nen 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 din-
gen 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 toe-
gewijd voor het welzijn van de 
heiligen van de Allerhoogste, en 
als a ring van Zion.

14 Want Zion moet in schoon-
heid en in heiligheid toenemen; 
haar grenzen moeten worden uit-
gebreid; haar ringen moeten wor-
den versterkt; ja, voorwaar, Ik zeg 
u: a Zion 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.

 4 a GS Openbaring.
  b GS Gerechtigheid.
 5 a GS Waken, wachters.
  b GS Duivel.
  c GS Duisternis, 

geestelijke.
 6 a Rom. 3:12;  

LV 1:16.
 7 a GS Zonde.

  b LV 1:32–33; 58:43.
 8 a Joh. 13:34.
 9 a LV 43:8.
 10 a Joz. 23:14;  

1 Kon. 8:23;  
LV 1:38; 130:20–21.  
GS Gehoorzaam, 
gehoorzaamheid, 
gehoorzamen;  

Zegen, zegenen, 
zegening.

 11 a LV 78:3–7, 11–15.
 13 a Jes. 33:20; 54:2.  

GS Ring.
 14 a GS Zion.
  b Jes. 52:1;  

LV 113:7–8.
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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.

Voorwaar, aldus zegt de Heer 
ter aanvulling van de wetten van 
de kerk aangaande vrouwen en 
kinderen, zij die tot de kerk beho-
ren, die hun echtgenoot of vader 
hebben a verloren:

 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; 

119:1–3.  
GS Voorraadhuis.

 19 a LV 88:67.  
GS Oog, ogen.

 20 a GS Verenigde orde.
 21 a LV 104:8–10.
 23 a 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.

17 En u moet a gelijk zijn, of met 
andere woorden: u moet gelijke 
aanspraak hebben op de eigen-
dommen, 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 wel-
zijn van de kerk van de levende 
God, opdat eenieder zijn a talent 
zal kunnen ontwikkelen, opdat 
eenieder andere talenten zal ver-
werven, ja, zelfs honderdvoudig, 
om in het b voorraadhuis van de 
Heer te worden gebracht, om het 
gemeenschappelijk bezit te wor-
den van de gehele kerk —

19 waarbij eenieder het welzijn 
van zijn naaste nastreeft en alle 
dingen doet met het a oog alleen 
gericht op de eer van God.

20 Deze a orde 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 erte-
gen verstokt, zal worden gehan-
deld overeenkomstig de wetten 
van mijn kerk, en hij zal worden 
overgeleverd aan de a slagen 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 a vergelden. 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.
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1–5: het nieuwe Jeruzalem en de 
tempel zullen in Missouri wor-
den gebouwd; 6–17: de lijn van het 
priesterschap wordt gegeven van 
Mozes terug tot Adam; 18–25: het 
grotere priesterschap omvat de sleu-
tel 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 ver-
krijgen het eeuwige leven door de 
eed en het verbond van het priester-
schap; 45–53: de Geest van Christus 

verlicht de mensen, en de wereld ligt 
in zonde; 54–61: de heiligen moeten 
getuigen van de dingen die zij heb-
ben ontvangen; 62–76: zij moeten 
het evangelie prediken, en tekenen 
zullen volgen; 77–91: de ouderlin-
gen 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 hande-
len in zijn eigen ambt en arbeiden 

 2 a 1 Tim. 5:8.
 4 a Mos. 4:14.
 5 a LV 78:3.  

GS Voorraadhuis.
 6 a GS Weduwe.
  b Mos. 4:16–26;  

Hel. 4:11–13;  
LV 42:30–39.  
GS Arm, armen.

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 sep-
tember 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.

2 Vrouwen hebben a aanspraak 
op hun onderhoud bij hun echt-
genoot, 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 a kinderen hebben aan-
spraak op hun onderhoud bij 

hun ouders totdat zij meerderja-
rig zijn.

5  En daarna hebben zij aan-
spraak bij de kerk, of met andere 
woorden bij het a voorraadhuis 
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 a weduwen en de 
wezen worden gezorgd, alsmede 
voor de b armen. Amen.
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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 Chris-
tus 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 aan-
gaande zijn kerk, die in de laatste 
dagen is gesticht voor de a herstel-
ling van zijn volk, zoals Hij heeft 
gesproken bij monde van zijn 
b profeten, en voor de vergadering 
van zijn c heiligen om te staan op 
de d berg Zion, hetgeen de stad 
e Nieuw- Jeruzalem zal zijn.

3  Welke stad zal worden 
gebouwd, te beginnen bij het 
a tempelperceel, dat door de vin-
ger 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 welbeha-
gen had.

4  Voorwaar, dit is het woord 
van de Heer: dat de stad a Nieuw- 
Jeruzalem zal worden gebouwd 
door het vergaderen van de hei-
ligen, te beginnen op deze plek, 
ja, de plek van de b tempel, welke 

tempel in dit geslacht zal worden 
opgericht.

5 Want voorwaar, dit geslacht 
zal niet geheel voorbijgaan voor-
dat 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, vol-
gens het heilig priesterschap dat 
hij ontving onder de a hand van 
zijn schoonvader b Jethro;

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 a Abraham het priester-
schap van b Melchizedek ontving, 
die het ontving door de lijn van 
zijn vaderen, terug tot c Noach;

15  en van Noach terug tot 
a Henoch, door de lijn van hun 
vaderen;

84 1 a GS Gebed.
 2 a GS 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; 

   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.
 6 a GS Handoplegging.
  b GS Jethro.
 14 a GS Abraham.
  b GS Melchizedek.
  c GS Noach, aartsvader 

uit de Bijbel.
 15 a GS Henoch.
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16  en van Henoch terug tot 
a Abel, die werd gedood door de 
b samenzwering van zijn broer, 
en die het priesterschap c ontving 
naar de geboden van God, door 
de hand van zijn vader, d Adam, 
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 a priesterschap op b Aäron en 
zijn nakomelingen, door al hun 
geslachten heen, welk priester-
schap ook voortbestaat en voor 
eeuwig blijft c bestaan met het 
priesterschap dat volgens de hei-
ligste orde van God is.

19 En dit grotere priesterschap 
bedient het evangelie en omvat de 
sleutel van de a verborgenheden 
van het koninkrijk, ja, de sleutel 
van b kennis van God.

20 Daarom, in de a verordenin-
gen daarvan is de macht der god-
delijkheid kenbaar.

21 En zonder de verordeningen 
daarvan, en het a gezag van het 
priesterschap, is de macht der 

goddelijkheid niet kenbaar voor 
de mens in het vlees;

22  want zonder dit kan a nie-
mand het aangezicht zien van 
God, ja, de Vader, en leven.

23 Welnu, dit leerde a Mozes dui-
delijk aan de kinderen van Israël 
in de wildernis, en trachtte ijverig 
zijn volk te b heiligen, opdat zij het 
aangezicht van God zouden kun-
nen c aanschouwen;

24 maar zij a verstokten hun hart 
en konden zijn tegenwoordigheid 
niet verdragen; daarom zwoer 
de Heer in zijn b verbolgenheid, 
want zijn toorn was tegen hen 
ontbrand, dat zij in de wildernis 
niet zouden c ingaan tot zijn rust, 
welke rust de volheid van zijn 
heerlijkheid is.

25 Daarom nam Hij a Mozes uit 
hun midden, en ook het heilig 
b priesterschap;

26 en het lagere a priesterschap 
bleef, welk priesterschap de b sleu-
tel van de c bediening van engelen 
en van het voorbereidende evan-
gelie omvat;

27 welk evangelie het evange-
lie is van a bekering en van b doop 

 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.

  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 BJS Ex. 34:1–2 
(Aanhangsel);  
Num. 14:23;  
Hebr. 4:1–11.

 25 a Deut. 34:1–5.
  b GS Melchizedeks 

priesterschap.
 26 a GS Aäronisch 

priesterschap.
  b LV 13.
  c LV 107:20.
 27 a GS Bekeren (zich), 

bekering.
  b GS Doop, dopen.
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en c vergeving van zonden, en de 
d wet van de e vleselijke geboden, 
die de Heer in zijn verbolgenheid 
liet voortbestaan in het huis van 
Aäron onder de kinderen van 
Israël tot aan f Johannes, die God 
had doen opstaan, die g vervuld 
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 tijd-
stip 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 aange-
zicht van zijn volk, om hen voor 
te bereiden op de komst van de 
Heer, in wiens hand b alle macht 
gegeven is.

29  En voorts, de ambten van 
ouderling en bisschop zijn nood-
zakelijke a toevoegingen beho-
rende tot het hoge priesterschap.

30  En voorts, de ambten van 
leraar en diaken zijn noodzake-
lijke 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 

Mozes  — want de zonen van 
Mozes en ook de zonen van Aäron 
zullen een aannemelijke a offer-
gave en offerande brengen in het 
huis des Heren, welk huis voor 
de Heer zal worden gebouwd in 
dit geslacht, op de gewijde b plek, 
zoals Ik heb aangewezen —

32 en de zonen van Mozes en 
van Aäron, wier zonen u bent, 
zullen op de a berg Zion in het huis 
des Heren met de b heerlijkheid 
van de Heer worden vervuld; en 
ook velen die Ik heb geroepen en 
uitgezonden om mijn c kerk op te 
bouwen.

33 Want wie ook a getrouw zijn 
zodat zij deze twee b priester-
schappen, waarvan Ik heb gespro-
ken, verkrijgen en hun roeping 
grootmaken, worden door de 
Geest c geheiligd ter vernieuwing 
van hun lichaam.

34  Zij worden de zonen van 
Mozes en van Aäron en het a nage-
slacht van b Abraham, en de kerk 
en het koninkrijk, en de c uitver-
korenen van God.

35 En ook: Allen die dit priester-
schap ontvangen, ontvangen Mij, 
zegt de Heer;

36 want wie mijn dienstknech-
ten ontvangt, a ontvangt Mij;

 27 c GS Vergeving van 
zonden.

  d GS Wet van Mozes.
  e Hebr. 7:11–16.
  f GS Johannes de Doper.
  g Luk. 1:15.
 28 a Jes. 40:3;  

Matt. 3:1–3;  
Joh. 1:23.

  b Matt. 28:18;  
Joh. 17:2;  
1 Petr. 3:22;  
LV 93:16–17.

 29 a LV 107:5.
 31 a LV 128:24.
  b LV 57:3.
 32 a Hebr. 12:22;  

LV 76:66; 84:2;  
133:56.

  b GS Heerlijkheid.
  c GS Kerk van Jezus 

Christus.
 33 a GS Waardig, 

waardigheid.
  b GS Priesterschap.
  c 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.
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37  en wie Mij a ontvangt, ont-
vangt mijn Vader;

38 en wie mijn Vader ontvangt, 
ontvangt mijn Vaders koninkrijk; 
daarom zal a alles wat mijn Vader 
heeft, hem gegeven worden.

39 En dat is volgens de a eed en 
het verbond die tot het priester-
schap 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 a ver-
breekt nadat hij het heeft ontvan-
gen, en zich er geheel van afkeert, 
zal in deze wereld b noch in de toe-
komende 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 beves-
tig 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 woor-
den van eeuwig leven a nauwkeu-
rig na te komen.

44 Want u zult a leven naar ieder 
woord dat uit de mond van God 
uitgaat.

45 Want het a woord van de Heer 
is waarheid, en al wat b waarheid is, 
is licht, en al wat licht is, is Geest, 
ja, de Geest van Jezus Christus.

46 En de Geest geeft a licht 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 a leert hem aan-
gaande het b verbond 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 a wereld ligt in 
de zonde en zucht onder de b duis-
ternis en onder de slavernij van 
de zonde.

50 En hierdoor kunt u weten dat 
zij in de a slavernij van de b zonde 
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 

 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.

 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;  

LV 93:2.
 48 a GS Inspiratie, 

inspireren.
  b GS Nieuw en 

eeuwigdurend 
verbond;  
Verbond.

 49 a 1 Joh. 5:19.
  b GS Duisternis, 

geestelijke.
 50 a Gal. 4:9.
  b GS Zonde.
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aanneemt, is niet met a mijn stem 
bekend, en is niet van Mij.

53 En hierdoor kunt u de recht-
vaardigen van de goddelozen 
onderscheiden en weten dat de 
gehele a wereld b zucht onder de 
c zonde en de duisternis, ja, nu.

54 En uw verstand is in het verle-
den verduisterd geweest wegens 
a ongeloof en omdat u de dingen 
die u hebt ontvangen, lichtvaar-
dig hebt opgevat —

55  welke a eigenwaan 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 ver-
oordeling blijven totdat zij zich 
bekeren en het nieuwe a verbond 
indachtig zijn, ja, het b Boek van 
Mormon en de c eerdere gebo-
den 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 

het koninkrijk mijn heilige land 
bezoedelen? Voorwaar, Ik zeg u: 
Neen.

60 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg 
tot u die nu mijn a woorden horen, 
welke mijn stem zijn: Gezegend 
bent u voor zover u deze dingen 
aanneemt;

61 want Ik zal u uw zonden a ver-
geven met dit gebod: dat u stand-
vastig 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, a ga heen in de gehele 
wereld; en naar die plaatsen waar 
u niet heen kunt gaan, zult u uit-
zenden, zodat het getuigenis van 
u zal uitgaan in de gehele wereld, 
tot ieder schepsel.

63 En zoals Ik tot mijn aposte-
len heb gezegd, zo zeg Ik ook tot 
u, want u bent mijn a apostelen, 
ja, Gods hogepriesters; u bent het 
die de Vader Mij heeft b gegeven; 
u bent mijn c vrienden;

64 daarom, wat Ik tot mijn apos-
telen heb gezegd, zeg Ik opnieuw 
tot u: dat iedere a ziel die in uw 
woorden b gelooft en zich met 
water laat dopen tot c vergeving 
van zonden, de d Heilige Geest zal 
ontvangen.

 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.

  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 a tekenen zullen hen 
die geloven volgen:

66 in mijn naam zullen zij vele 
wonderbare a werken doen;

67 in mijn a naam zullen zij dui-
vels uitwerpen;

68 in mijn naam zullen zij de zie-
ken a genezen;

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 a gif 
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 gelo-
ven en zich niet in water laten 
a dopen in mijn naam, tot verge-
ving van hun zonden, opdat zij de 
Heilige Geest kunnen ontvangen, 
zullen worden b verdoemd, en 
zullen niet in mijn Vaders konink-
rijk komen, waar mijn Vader  
en Ik zijn.

75  En deze openbaring aan 
u, en dit gebod, zijn vanaf dit 

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 vrien-
den, want voortaan zal Ik u vrien-
den 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 arbei-
der is zijn a loon waard.

80  En eenieder die uitgaat en 
dit a evangelie van het konink-
rijk b predikt, en in alle dingen 
getrouw blijft, zal niet vermoeid 
van geest zijn, evenmin verduis-
terd, noch van lichaam, ledemaat 
of gewricht; en geen c haar van zijn 

 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;  

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 a bezorgd 
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 arbei-
den niet, noch spinnen zij; en de 
koninkrijken van de wereld, in al 
hun heerlijkheid, zijn niet bekleed 
als een van deze.

83  Want uw a Vader die in de 
hemel is, b weet dat u al die din-
gen nodig hebt.

84 Welnu, laat de dag van mor-
gen zich a bezorgd maken over 
zijn eigen zaken.

85  Evenmin moet u zich van 
tevoren bezorgd maken over a wat 
u zult zeggen; maar b verzamel de 
woorden van het leven steeds als 
een schat in uw gedachten, en op 
dat moment zal u het deel wor-
den c gegeven dat eenieder moet 
worden toegemeten.

86 Daarom, laat voortaan nie-
mand onder u die uitgaat om 
dit evangelie van het koninkrijk 
te verkondigen, want dit gebod 
geldt voor alle a getrouwen die 
door God in de kerk tot de bedie-
ning worden geroepen, beurs of 
reiszak meenemen.

87  Zie, Ik a zend u uit om de 
wereld te bestraffen wegens al 
hun onrechtvaardige daden, en 
hun te leren aangaande een oor-
deel dat komen zal.

88 En wie u a ontvangt, 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 a verliezen.

91 En wie deze dingen niet doet, 
is mijn discipel niet; daaraan kunt 
u a mijn discipelen herkennen.

92 Wie u niet aanneemt, zonder 
u van hem af, en a reinig uw voe-
ten, 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 getui-
genis aangaande Mij, verwerpt.

 81 a Matt. 6:25–28.
 83 a GS Vader in de hemel.
  b Matt. 6:8.
 84 a Matt. 6:34.
 85 a Matt. 10:19–20;  

Luk. 12:11–12;  
LV 100:6.

  b 2 Ne. 31:20;  
Alma 17:2–3;  

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 a Almachtige, heb 
mijn handen op de natiën gelegd 
om hen voor hun b goddeloosheid 
te c geselen.

97 En er zullen plagen uitbre-
ken, en zij zullen niet van de 
aarde worden weggenomen voor-
dat Ik mijn werk heb voltooid, 
dat in gerechtigheid zal worden 
a bekort —

98 voordat allen Mij zullen ken-
nen, die overblijven, ja, van de 
geringste tot de grootste, en ver-
vuld zullen zijn van de kennis van 
de Heer, en met eigen ogen zullen 
a zien en hun stem zullen verhef-
fen en met één stem dit nieuwe 
lied zullen b zingen:

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 e verbond van hun vaderen.
100  De Heer heeft zijn volk 

verlost;

en Satan is a gebonden en de tijd 
is niet meer.

De Heer heeft alle dingen 
b bijeenvergaderd.

De Heer heeft c Zion van boven 
neergebracht.

De Heer heeft Zion van beneden 
d omhooggebracht.

101  De a aarde was in barens-
nood en heeft haar kracht 
voortgebracht;

en waarheid is in haar binnenste 
gevestigd;

en de hemelen hebben haar 
toegelachen;

en zij is bekleed met de b heerlijk-
heid 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 a barmhartigheid,

gerechtigheid, genade en waar-
heid, en b vrede,

voor eeuwig en altijd. Amen.
103 En voorts, voorwaar, voor-

waar, Ik zeg u: Het is raadzaam 
dat zij die uitgaan om mijn eeu-
wigdurend evangelie te verkondi-
gen, indien zij een gezin hebben 
en geld geschonken krijgen, het 
hun toesturen of het voor hun 

 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.

 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;  

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.
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welzijn aanwenden, zoals de Heer 
hun opdraagt, want aldus dunkt 
het Mij goed.

104 En laten zij die geen gezin 
hebben, en die a geld 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 a armen, 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 b zachtmoe-
digheid zal worden opgebouwd, 
zodat ook hij sterk kan worden.

107 Welnu, neem diegenen mee 
die tot het a lagere 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 

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 a hogepriesters die-
nen te reizen, en ook de ouderlin-
gen, en ook de lagere b priesters; 
maar de c diakenen en d leraren die-
nen te worden aangewezen om 
over de kerk te e waken 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 a voorzien door het 
b verootmoedigen van de rijken en 
hoogmoedigen.

113  Hij moet ook een a gevol-
machtigde aanstellen om toe-
zicht te houden en zijn wereldlijke 
zaken te behandelen op zijn 
aanwijzing.

114 Niettemin, laat de bisschop 
naar de stad New York gaan, als-
mede naar de stad Albany, en ook 
naar de stad Boston, en de bevol-
king van die steden met de klank 
van het evangelie, met een luide 
stem, waarschuwen voor de a ver-
woesting en volslagen vernieti-
ging die hun wachten indien zij 
deze dingen verwerpen.

 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 

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.

  e GS Waken, wachters.
 112 a GS Welzijn, 

welzijnszorg.
  b LV 56:16.
 113 a LV 90:22.
 114 a LV 1:13–14.
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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 

aangewezen, om een geschiede-
nis en een algemeen a kerkverslag 
bij te houden van alle dingen die 
er in Zion plaatsvinden, en van 
allen die bezittingen b toewijden 
en op wettige wijze een erfdeel 
van de bisschop ontvangen;

 115 a Luk. 13:35.
 116 a GS Vertrouwen.
  b Ps. 22:5; 1 Petr. 2:6.
  c Matt. 10:29–31.
 118 a Dan. 2:44–45.
  b Joël 2:10;  

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. 

   GS Wederkomst van 
Jezus Christus.

  b GS Millennium.
 120 a GS Alfa en Omega.
85 1 a LV 21:1; 47:1; 69:3–6.
  b LV 42:30–35.

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 Indepen-
dence (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.

115 Want indien zij deze dingen 
verwerpen, is de tijd van hun ver-
oordeling nabij, en hun huis zal 
hun a woest worden achtergelaten.

116  Laat hem op Mij a ver-
trouwen en hij zal niet worden 
b beschaamd; en er zal geen c haar 
van zijn hoofd ongemerkt op de 
grond vallen.

117 En voorwaar, Ik zeg tot u, 
de overigen van mijn dienst-
knechten: Ga uit in uw verschil-
lende 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 godde-
loze daden, en zet de verwoesting 

van gruwel in de laatste 
dagen duidelijk en begrijpelijk  
uiteen.

118  Want, zegt de Heer, de 
Almachtige, door u zal Ik hun 
koninkrijken a uiteenscheuren; Ik 
zal niet alleen de aarde b schud-
den, 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 a komen en met mijn volk 
b regeren.

120 Ik ben de a Alfa en de Omega, 
het begin en het einde. Amen.
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 3 a GS Toewijden, wet van 
toewijding.

  b GS Tiende.
  c Mal. 3:10–11, 17;  

LV 97:25–26.
 5 a GS Boek des levens.
 6 a 1 Kon. 19:11–12;  

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.

2 en ook van hun levenswijze, 
hun geloof en werken; en ook 
van de afvalligen die afvallig zijn 
geworden na hun erfdeel te heb-
ben ontvangen.

3 Het is in strijd met de wil en 
het gebod van God dat zij die hun 
erfdeel niet ontvangen door a toe-
wijding, overeenkomstig zijn wet, 
die Hij gegeven heeft, opdat Hij 
zijn volk kan b vertienden 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 geslachtsregis-
ter niet worden bijgehouden of 
bewaard waar het in de versla-
gen of geschiedenis van de kerk 
te vinden zou zijn.

5 Hun namen zullen niet gevon-
den worden, noch de namen van 
de vaders, noch zullen de namen 
van de kinderen geschreven staan 
in het a boek van de wet van God, 
zegt de Heer der heerscharen.

6 Ja, aldus zegt de a stille, zachte 
stem, die b door alle dingen heen 
fluistert en ze doordringt, en vaak 
doet zij mijn gebeente beven wan-
neer 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 

woorden zal uiten, eeuwige woor-
den; 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 erf-
deel van de heiligen wier namen, 
evenals de namen van hun vaders, 
en van hun kinderen, ingeschre-
ven 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 a ark 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 wor-
den bevonden, zullen te dien 
dage geen erfdeel ontvangen, 
maar zij zullen afgesneden wor-
den, en hun deel zal hun worden 
toegewezen onder de ongelovi-
gen, waar b geweeklaag en tanden-
geknars is.

10 Deze dingen zeg ik niet uit 
mijzelf; daarom, zoals de Heer 
spreekt, zal Hij ook vervullen.

11 En zij die het hoge priester-
schap dragen, evenals de lagere 
priesterschap, of de leden, van 
wie de naam niet in het a boek 
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 
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1–7: de Heer geeft de betekenis van 
de gelijkenis van de tarwe en het 
onkruid; 8–11: Hij zet de zegenin-
gen van het priesterschap uiteen die 
bestemd zijn voor hen die wettige erf-
genamen zijn naar het vlees.

Voorwaar, aldus zegt de Heer 
tot u, mijn dienstknechten, aan-
gaande de a gelijkenis van de 
tarwe en het onkruid:

2  Zie, voorwaar, Ik zeg u: De 
akker was de wereld en de aposte-
len waren de zaaiers van het zaad;

3 en nadat zij waren ontslapen, 
zaait de grote vervolgster van de 
kerk, de afvallige, de hoer, name-
lijk a Babylon, 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 b kerk de wil-
dernis in.

4 Maar zie, in de a laatste dagen, 
ja, nu de Heer begint het woord 

voort te brengen, en de halm uit-
spruit en nog teer is —

5  zie, voorwaar, Ik zeg u: De 
a engelen, die gereed zijn en wach-
ten om te worden uitgezonden 
om de akkers af te b maaien, roe-
pen 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 voor-
waar, uw geloof is zwak), opdat u 
niet ook de tarwe vernietigt.

7 Daarom, laat de tarwe en het 
onkruid tezamen opgroeien tot-
dat de oogst volkomen rijp is; 
dan zult u eerst de tarwe uit het 
onkruid inzamelen, en na de inza-
meling 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 a priesterschap is blij-
ven bestaan door de lijn van uw 
vaderen —

9 want u bent wettige a erfgena-

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.

 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.

geen erfdeel vinden onder de hei-
ligen van de Allerhoogste;

12 daarom, er zal met hen wor-
den gehandeld zoals met de 

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 ontvan-
gen toen de profeet bezig was het manuscript met de vertaling van 
de Bijbel te herzien en te bewerken.
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1–4: oorlog tussen de noordelijke sta-
ten en de zuidelijke staten voorzegd; 
5–8: grote rampen zullen alle bewo-
ners van de aarde treffen.

Voorwaar, aldus zegt de Heer 
aangaande de oorlogen die bin-
nenkort zullen plaatsvinden, 
beginnend met de opstand van 
a South Carolina, die tenslotte tot 
de dood en ellende van vele zie-
len zullen leiden;

2 en er komt een tijd dat a oor-
log op alle natiën zal worden uit-
gestort, beginnend op die plaats.

3 Want zie, de zuidelijke staten 
zullen zich van de noordelijke sta-
ten afscheiden, en de zuidelijke 
staten zullen een beroep doen 
op andere natiën, ja, op de natie 

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 a oor-
log worden uitgestort over alle 
natiën.

4 En het zal geschieden, na vele 
dagen, dat a slaven, die zullen 
worden georganiseerd en geoe-
fend 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 
 9 b Jes. 49:2–3.
 10 a Hand. 3:19–21.  

GS Herstelling van het 
evangelie.

 11 a Jes. 49:6.
  b LV 109:59–67.
87 1 a LV 130:12–13.
 2 a 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.

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 Ver-
enigde 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’.

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 geble-
ven, en dit moet noodzakelij-
kerwijs door u en door uw lijn 
behouden blijven tot de a herstel-
ling van alle dingen, waarvan bij 

monde van alle heilige profeten is 
gesproken sinds de wereld begon-
nen is.

11  Welnu, gezegend bent u 
indien u in mijn goedheid voort-
gaat: een a licht voor de andere 
volken, en door dit priesterschap 
een heiland voor mijn volk b Israël. 
De Heer heeft het gezegd. Amen.
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1–5: trouwe heiligen ontvangen die 
Trooster die de belofte van het eeu-
wige leven is; 6–13: alle dingen wor-
den 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 koninkrij-
ken 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 

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 ele-
menten en engelen bereiden de weg 
voor de komst van de Heer; 95–102: 
bazuingeschal van engelen roept de 
doden tevoorschijn in de juiste volg-
orde; 103–116: bazuingeschal van 
engelen verkondigt de herstelling van 
het evangelie, de val van Babylon en 
de strijd van de grote God; 117–126: 

 6 a LV 29:14–21; 45:49.
  b MJS 1:29.
  c GS Kastijden, 

kastijding.

  d GS Wereld — Einde 
van de wereld.

 7 a Ether 8:22–24.
  b Jak. 5:4;  

LV 88:2; 95:7.
 8 a Matt. 24:15;  

LV 45:32; 101:21–22.
  b Openb. 3:11.

door bloedvergieten zullen de 
bewoners van de aarde a treuren; 
en b hongersnood 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 c kastijdende 
hand van een almachtig God doen 
voelen, totdat de vastbesloten 
verdelging een volkomen d einde 
aan alle natiën heeft gemaakt;

7 zodat de roep van de heiligen, 
en van het a bloed van de heiligen, 
om op hun vijanden te worden 
gewroken, niet meer van de aarde 
tot de oren van de Here b Zebaoth 
zal opstijgen.

8 Daarom, a sta op heilige plaat-
sen en word niet aan het wanke-
len 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’.
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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 uit-
eengezet, met inbegrip van de veror-
dening 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 welgeval-
lig, en de engelen a verheugen zich 
over u; de b aalmoezen van uw 
gebeden zijn tot in de oren van 
de Here c Zebaoth opgestegen en 
staan opgetekend in het d boek 
met de namen van de geheilig-
den, ja, van hen van de celestiale 
wereld.

3  Welnu, een andere a Troos-
ter doe Ik nu op u komen, ja, op 
u, mijn vrienden, opdat die in 
uw hart zal wonen, ja, de b Hei-
lige 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 a eeuwige leven, 
ja, de b heerlijkheid van het celes-
tiale koninkrijk;

5 welke heerlijkheid die van de 
kerk van de a Eerstgeborene is, ja, 

van God, de heiligste van allen, 
door Jezus Christus, zijn Zoon —

6 a Hij die is opgevaren naar den 
hoge, zoals Hij ook onder alle din-
gen is b neergedaald, waardoor Hij 
alle dingen c doorgrondde, opdat 
Hij in alle en door alle dingen 
zou kunnen zijn, het d licht van 
de waarheid;

7 welke waarheid schijnt. Dat is 
het a licht van Christus. Zoals Hij 
ook in de zon is en het licht van de 
zon en de macht daarvan, waar-
door zij is b gemaakt.

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 ster-
ren en de macht daarvan, waar-
door 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 a verstand verlevendigt;

12  welk a licht uitgaat van de 
tegenwoordigheid van God om 
de uitgestrektheid van de ruimte 
te b vervullen —

13 het licht dat in a alle dingen is, 
dat b leven geeft aan alle dingen, 

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 

   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.
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dat de c wet is waardoor alle din-
gen 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 a verlossing die voor 
u is bereid, de opstanding uit de 
doden is teweeggebracht.

15 En de a geest en het b lichaam 
zijn de c ziel 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 a armen en 
de b zachtmoedigen van de c aarde 
haar zullen beërven.

18 Daarom moet zij noodzake-
lijkerwijs worden geheiligd van 
alle ongerechtigheid, opdat zij zal 
worden voorbereid op de a celesti-
ale heerlijkheid;

19 want, nadat zij aan het doel 
van haar schepping heeft beant-
woord, zal zij met a heerlijkheid 
worden gekroond, ja, met de 
tegenwoordigheid van God de 
Vader;

20  opdat de lichamen die tot 
het celestiale koninkrijk behoren, 

haar voor eeuwig en altijd zullen 
a bezitten; want met dat b doel is zij 
gemaakt en geschapen, en met dat 
doel worden zij c geheiligd.

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 konink-
rijk te houden, kan geen a terrestri-
ale heerlijkheid verdragen.

24 En wie niet in staat is zich aan 
de wet van een telestiaal konink-
rijk te houden, kan geen a telestiale 
heerlijkheid verdragen; daarom is 
hij niet geschikt voor een konink-
rijk van heerlijkheid. Daarom 
moet hij zich schikken naar een 
koninkrijk dat geen koninkrijk 
van heerlijkheid is.

25 En voorts, voorwaar, Ik zeg 
u: De a aarde houdt zich aan de 
wet van een celestiaal koninkrijk, 
want zij beantwoordt aan het doel 
van haar schepping, en overtreedt 
de wet niet —

 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.

 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.
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26 daarom zal zij a geheiligd wor-
den; ja, hoewel zij zal b sterven, zal 
zij weer levend worden gemaakt, 
en zij zal de macht waardoor zij 
levend wordt gemaakt kunnen 
verdragen, en de c rechtvaardigen 
zullen haar d beërven.

27  Want hoewel zij sterven, 
zullen ook zij a herrijzen, als een 
b geestelijk lichaam.

28 Wie celestiaal van geest zijn, 
zullen hetzelfde lichaam ontvan-
gen dat een natuurlijk lichaam 
was; ja, u zult uw lichaam ont-
vangen, en uw a heerlijkheid zal 
die heerlijkheid zijn waarmee uw 
lichaam b levend wordt gemaakt.

29 U die levend wordt gemaakt 
door een gedeelte van de a celesti-
ale heerlijkheid, zult dan daarvan 
ontvangen, ja, een volheid.

30  En wie levend worden 
gemaakt door een gedeelte van 
de a terrestriale heerlijkheid, zul-
len dan daarvan ontvangen, ja, 
een volheid.

31 En ook wie levend worden 
gemaakt door een gedeelte van 
de a telestiale heerlijkheid, zullen 
dan daarvan ontvangen, ja, een 
volheid.

32  En wie overblijven, zullen 

ook a levend worden gemaakt; 
maar zij zullen naar hun eigen 
plaats terugkeren, om datgene 
te genieten wat zij b bereid 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 gege-
ven, 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 vervol-
maakt en a geheiligd.

35 Hetgeen een wet a schendt 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 b barmhartigheid, c gerech-
tigheid, of het oordeel. Daarom 
moeten zij nog d vuil blijven.

36 Alle koninkrijken is een wet 
gegeven;

37 en er zijn vele a koninkrijken; 

 26 a GS Aarde — 
Uiteindelijke staat van 
de aarde.

  b GS Wereld — Einde 
van de wereld.

  c 2 Petr. 3:11–14.  
GS Rechtvaardig, 
rechtvaardigen, 
rechtvaardigheid.

  d Matt. 5:5;  
LV 45:58; 59:2; 63:49.

 27 a GS Opstanding.
  b 1 Kor. 15:44.

 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 a voorwaarden houden, 
zijn niet b gerechtvaardigd.

40  Want a intelligentie hecht 
zich aan intelligentie; b wijsheid 
ontvangt wijsheid; c waarheid 
omhelst waarheid; d deugd bemint 
deugd; e licht hecht zich aan licht; 
barmhartigheid f ontfermt zich 
over barmhartigheid en maakt 
aanspraak op het hare; gerechtig-
heid 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 din-
gen, 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.

42 En voorts, voorwaar, Ik zeg 
u: Hij heeft alle dingen een wet 
gegeven, waardoor zij zich bewe-
gen volgens hun a tijden en hun 
seizoenen;

43  en hun banen zijn vastge-
steld, namelijk de banen van de 
hemelen en de aarde, die de aarde 
en alle planeten omvatten.

44 En zij geven elkaar a licht 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 b één jaar voor God, maar niet 
voor de mens.

45 De aarde rolt op haar vleugels 
voort, en de a zon geeft haar licht 
bij dag en de maan geeft haar licht 
bij nacht en de sterren geven ook 
hun licht, terwijl zij in hun heerlijk-
heid op hun vleugels voortrollen, 
te midden van de b macht van God.

46 Waarmee zal Ik die koninkrij-
ken 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 a zien bewegen in zijn majes-
teit en macht.

48  Ik zeg u: Hij heeft Hem 
gezien; niettemin werd Hij die tot 
de a zijnen kwam, niet begrepen.

 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 GS Licht, licht van 
Christus.

  f GS Medelijden.
 41 a 1 Joh. 3:20;  

1 Ne. 9:6; 2 Ne. 9:20;  
LV 38:1–3.  
GS Alwetend.

 42 a Dan. 2:20–22;  
Abr. 3:4–19.

 44 a GS Licht, licht van 
Christus.

  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 a licht schijnt in de duis-
ternis en de duisternis begrijpt het 
niet; niettemin zal de dag komen 
dat u zelfs God zult b doorgron-
den, 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 

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 a laatste, 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 gelijke-
nis zal Ik al die koninkrijken, en 
de a bewoners daarvan, vergelij-
ken — ieder koninkrijk in zijn uur 
en in zijn tijd en in zijn seizoen, ja, 
volgens het besluit dat God geno-
men heeft.

62 En voorts, voorwaar, Ik zeg 
u, mijn a vrienden: 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 c aanroepen terwijl Ik nabij  
ben —

63 a nader tot Mij en Ik zal tot u 
naderen; b zoek Mij naarstig en u 
zult Mij c vinden; vraag en u zult 
ontvangen; klop en u zal worden 
opengedaan.

64 Wat u de Vader ook in mijn 

 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.

 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 a vraagt, dat b nuttig voor u 
is, het zal u gegeven worden;

65 en indien u iets vraagt wat 
niet a nuttig voor u is, zal het zich 
tot uw b veroordeling keren.

66 Zie, hetgeen u hoort, is als 
de a stem van een roepende in de 
woestijn — in de woestijn, omdat 
u hem niet kunt zien — mijn stem, 
omdat mijn stem b Geest is; mijn 
Geest is waarheid; c waarheid blijft 
en heeft geen einde; en indien zij 
in u is, zal zij overvloedig zijn.

67 En indien uw oog a alleen op 
mijn b eer 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 ver-
vuld, c doorgrondt alle dingen.

68 Daarom, a heilig u, opdat uw 
b gedachten zich alleen op God 
zullen richten en de dagen zullen 
komen dat u Hem zult c zien; want 
Hij zal zijn gelaat voor u ontslui-
eren, 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 a ijdele gedachten en uw bui-
tensporig b gelach ver van u.

70 Blijf, blijf in deze plaats en 
beleg een plechtige samenkomst, 
ja, van hen die de eerste arbei-
ders in dit laatste koninkrijk  
zijn.

71 En laten degenen die zij heb-
ben a gewaarschuwd 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 ouder-
lingen 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 konink-
rijk bent, een gebod om bijeen te 
komen en u te organiseren en u 
voor te bereiden en u te b heiligen; 
ja, zuiver uw hart en c reinig uw 
handen en uw voeten voor mijn 
aangezicht, opdat Ik u d rein zal 
kunnen maken;

75 opdat Ik zal kunnen getui-
gen tot uw a Vader en uw God en 
mijn God, dat u rein bent van het 
bloed van dit goddeloos geslacht; 
opdat Ik deze belofte, deze grote 

 64 a GS Gebed.
  b LV 18:18; 46:28–30.
 65 a Jak. 4:3.
  b LV 63:7–11.
 66 a 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;  

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 GS Waarschuwen, 
waarschuwing.

 74 a Matt. 20:1, 16.
  b Lev. 20:7–8;  

3 Ne. 19:28–29;  
LV 50:28–29; 133:62.

  c GS Rein en onrein.
  d Ether 12:37.
 75 a GS God, Godheid — 

God de Vader;  
Mens — De mens, een 
geestkind van onze 
hemelse Vader;  
Vader in de hemel.
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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 b vasten.

77 En Ik geef u een gebod dat u 
elkaar in de a leer van het konink-
rijk zult b onderwijzen.

78  Onderwijs ijverig en mijn 
a genade zal met u zijn, opdat u 
volmaakter kunt worden b onder-
richt in de theorie, in de beginse-
len, 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, din-
gen die buitenslands zijn; de b oor-
logen 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 voor-
bereid 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.

81  Zie, Ik heb u uitgezonden 
om te a getuigen en de mensen te 
waarschuwen, en eenieder die 
gewaarschuwd is, behoort zijn 
naaste te b waarschuwen.

82  Daarom blijven zij zonder 
verontschuldiging en hun zon-
den 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 ver-
volmaakt in uw bediening om 
voor de laatste maal uit te gaan 
onder de a andere volken, zovelen 
als de mond van de Heer bepa-
len zal, om de wet toe te b binden 
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 a verwoesting van de gruwel 
die de goddelozen wacht, zowel 
in deze wereld als in de toeko-
mende wereld. Voorwaar, Ik zeg 
u: Laten zij die niet de eerste 
ouderlingen zijn, in de wijngaard 
voortgaan totdat de mond van de 
Heer hen b roept, want hun tijd is 
nog niet gekomen; hun kleren zijn 
niet c rein van het bloed van dit 
geslacht.

 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 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 Jes. 8:16–17.
 85 a Matt. 24:15.
  b LV 11:15.
  c 1 Ne. 12:10–11;  

Jakob 1:19; 2:2;  
LV 112:33.  
GS Zuiver,  
zuiverheid.
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86 Blijf in de a vrijheid waarmee 
u bent b vrijgemaakt; c verstrik u 
niet in de d zonde, maar laat uw 
handen e rein zijn totdat de Heer 
komt.

87 Want niet vele dagen na deze 
zal de a aarde b beven en heen en 
weer waggelen als een dronken 
man; en de c zon zal haar aange-
zicht verbergen en zal weigeren 
licht te geven; en de maan zal 
gebaad zijn in d bloed; en de e ster-
ren 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 a aardbe-
vingen, die gekreun in haar bin-
nenste zullen veroorzaken, en de 
mensen zullen op de grond vallen 
en niet kunnen staan.

90 En ook komt het getuigenis 
van de a stem 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, 

want alle mensen zullen door 
vrees bevangen worden.

92 En er zullen a engelen in het 
midden van de hemel vliegen, 
roepende met luide stem, die 
de bazuin van God laten schal-
len 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 b Bruidegom komt; ga uit Hem  
tegemoet.

93  En er zal onmiddellijk een 
a groot teken aan de hemel ver-
schijnen en alle mensen zullen 
het tezamen zien.

94 En een andere engel zal zijn 
bazuin laten schallen en zeggen: 
Die a grote b kerk, de c moeder der 
gruwelen, die alle natiën heeft 
doen drinken van de wijn van 
de drift van haar d ontucht, 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 e onkruid van 
de aarde; zij wordt in bundels 
gebonden; haar banden worden 
sterk gemaakt, niemand kan ze 
losmaken; daarom is zij klaar om 
te worden f verbrand. En hij zal 
zijn bazuin zowel lang als luid 
laten schallen, en alle volken zul-
len het horen.

 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;  

LV 45:42; 133:49.
  d Openb. 6:12.
  e Joël 3:15.
 89 a LV 45:33.
 90 a Openb. 8:5;  

LV 43:17–25.
 91 a LV 45:26.
 92 a Openb. 8:13; LV 133:17.
  b Matt. 25:1–13;  

LV 33:17; 133:10, 19.
 93 a Matt. 24:30;  

Luk. 21:25–27.  

GS Tekenen van de 
tijden.

 94 a 1 Ne. 13:4–9.
  b GS Duivel — De kerk 

van de duivel.
  c Openb. 17:5.
  d Openb. 14:8.
  e Matt. 13:38.
  f LV 64:23–24;  

101:23–25.  
GS Aarde — Reiniging 
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95 En er zal een half uur lang 
a stilte in de hemel zijn; en onmid-
dellijk daarna zal de voorhang 
van de hemel worden ontrold, 
zoals een b boekrol die wordt ont-
rold na te zijn opgerold, en het 
c aangezicht van de Heer zal wor-
den ontsluierd;

96 en de heiligen die op aarde 
zijn, die leven, zullen worden ver-
anderd en worden a opgenomen 
om Hem tegemoet te gaan.

97  En wie geslapen hebben 
in hun graf zullen a tevoor-
schijn komen, want hun graf zal 
geopend worden; en ook zij zul-
len worden opgenomen om Hem 
tegemoet te gaan te midden van 
de zuil van de hemel —

98 zij zijn van Christus, de a eer-
stelingen, 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 bazuinge-
schal van de engel van God.

99  En daarna zal een andere 
engel schallen, hetgeen de tweede 
bazuin is; en dan komt de verlos-
sing van hen die van Christus zijn 
bij zijn komst; die hun deel heb-
ben ontvangen in die a gevangenis 
die voor hen is bereid, opdat zij 
het evangelie konden aannemen 

en worden b geoordeeld naar de 
mens in het vlees.

100 En voorts, nog een bazuin zal 
schallen, hetgeen de derde bazuin 
is; en dan komen de a geesten van 
de mensen die moeten worden 
geoordeeld en onder b veroorde-
ling worden bevonden;

101  en dat zijn de overigen 
van de a doden; en zij leven niet 
wederom voordat de b duizend 
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 a vuil 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 b buigen, en iedere 
tong zal belijden, wanneer zij het 

 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.

 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 a gevallen; zij is geval-
len, 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 b overwonnen 
en de wijnpers alleen c getreden, 
ja, de wijnpers van de hevigheid 
van de verbolgenheid van de 
almachtige God.

107  En dan zullen de enge-
len met de heerlijkheid van zijn 
macht worden gekroond en de 
a heiligen zullen met zijn b heer-
lijkheid 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 wer-
ken van God in de a eerste duizend 
jaar b openbaren.

109 En dan zal de tweede engel 

zijn bazuin laten schallen en de 
geheime handelingen van de men-
sen en de gedachten en bedoelin-
gen 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 schal-
len; 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 dui-
vel wordt genoemd, zal gebonden 
worden en c duizend 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 heer-
scharen 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 a veldslag 
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 

 104 c GS Eerbied;  
Vrees — Vrees voor 
God.

 105 a Openb. 14:8;  
LV 1:16.

 106 a GS Lam van God.
  b 1 Kor. 15:25.
  c Jes. 63:3–4;  

Openb. 19:15;  

LV 76:107; 133:50.
 107 a GS Heilige.
  b GS Celestiale 

heerlijkheid.
  c GS Verhoging.
  d LV 76:95.
 108 a Alma 37:25;  

LV 1:3.
  b 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 a geheiligden, en 
zij zullen de b dood nooit meer 
aanschouwen.

117 Welnu, voorwaar, Ik zeg u, 
mijn a vrienden: Beleg uw plech-
tige samenkomst, zoals Ik u heb 
geboden.

118 En omdat niet allen geloof 
hebben, moet u ijverig woorden 
van a wijsheid zoeken en ze elkaar 
b leren; ja, put woorden van wijs-
heid uit de beste c boeken; zoek 
kennis, ja, door studie en ook 
door geloof.

119  Organiseer u; bereid alle 
nodige dingen voor; en vestig 
een a 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;

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 

b gelach, met al uw c wellustige 
verlangens, met al uw d hoogmoed 
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 wan-
neer allen gesproken hebben, 
allen door allen opgebouwd 
zullen zijn, en opdat eenie-
der een gelijke gelegenheid zal  
hebben.

123  Zie toe dat u elkaar a lief-
hebt; houd op b begerig te zijn; leer 
delen met elkaar zoals het evan-
gelie vereist.

124 Houd op a lui te zijn; houd op 
onrein te zijn; houd op b fouten 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 zul-
len worden.

125 En bovenal: bekleed u met 
de band van a naastenliefde, als 
met een mantel, die de band is 
van volmaking en b vrede.

126 a Bid altijd, zodat u niet zult 
verslappen, totdat Ik b kom. Zie, 
ja, zie, Ik kom spoedig en zal u 
tot Mij nemen. Amen.

 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.

  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 GS Liefde.
  b GS Begeerte, begeren, 

begerig.
 124 a GS Lui, luiheid.
  b LV 64:7–10.  

GS Kwaadsprekerij.
 125 a GS Naastenliefde.
  b GS Vrede.
 126 a GS Gebed.
  b LV 1:12.
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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 din-
gen die nuttig zijn voor hen, ja, 
voor alle b ambtsdragers van de 
kerk, of met andere woorden, hen 
die geroepen zijn tot de bedie-
ning 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 aangewe-
zen 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, zon-
der 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 a opzen-
den, op zijn knieën voor God, als 
teken of ter gedachtenis van het 
eeuwigdurend verbond.

132 En wanneer iemand binnen-
komt na hem, laat de leraar dan 
opstaan, en met zijn handen ten 
hemel geheven, ja, uitgestrekt, 

zijn broeder of broeders begroe-
ten met deze woorden:

133 Bent u een broeder of broe-
ders? Ik begroet u in de naam van 
de Here Jezus Christus, als teken 
of ter gedachtenis van het eeuwig-
durend verbond, in welk verbond 
ik u als a medelid ontvang, met 
een voornemen dat vast, onver-
zettelijk en onveranderlijk is, om 
uw vriend en b broeder te zijn door 
de genade van God in de banden 
van de liefde, om naar alle gebo-
den van God te wandelen, onbe-
rispelijk, 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 a verontreinigd wordt.

135  En wie binnenkomt en 
getrouw is voor mijn aangezicht, 
en een broeder is, of als het broe-
ders 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 

 127 a GS School der 
profeten.

  b GS Ambt, 
ambtsdrager.

 131 a GS Aanbidden, 
aanbidding.

 133 a GS Begeleiding.
  b GS Broeder;  

Zuster.
 134 a LV 97:15–17;  

110:7–8.
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1–9: het gebruik van wijn, sterke-
drank, tabak en hete dranken wordt 
verboden; 10–17: gewassen, vruch-
ten, vlees en graan zijn verordon-
neerd voor het gebruik door mens 
en dier; 18–21: gehoorzaamheid aan 
de wet van het evangelie, met inbe-
grip van het woord van wijsheid, 
voert tot stoffelijke en geestelijke 
zegeningen.

Een a woord van wijsheid voor 
het welzijn van de raad van hoge-
priesters, vergaderd in Kirtland, 

en de kerk, en ook de heiligen in 
Zion —

2  om begroetend te worden 
gezonden; niet als gebod of beper-
king, 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 b heiligen die 

 137 a LV 50:21–24.
 138 a LV 88:74–75, 84–85.
 139 a GS Wassen,  

gewassen,  
wassingen.

 141 a GS Avondmaal van  
de Heer.

  b Joh. 13:4–17.
89 1 a GS Woord van 

wijsheid.

 2 a LV 29:34.  
GS Geboden van God.

 3 a LV 89:18–21.
  b GS Heilige.

AFDELING 89
Openbaring gegeven bij monde van de profeet Joseph Smith op 
27 februari 1833 te Kirtland (Ohio). Doordat de broeders in de begin-
periode 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.

Heren, in de school der profeten, 
opdat het een heiligdom zal wor-
den, een tabernakel van de Heilige 
Geest om u a op te bouwen.

138 En u zult niemand uit uw 
midden in deze school opnemen, 
tenzij hij rein is van het a bloed van 
dit geslacht;

139 en hij zal opgenomen wor-
den 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 wor-
den 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 a genomen, 
moet hij zich omgorden naar het 
b model dat gegeven is in het der-
tiende hoofdstuk van Johannes’ 
getuigenis van Mij. Amen.
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heiligen worden genoemd of kun-
nen worden genoemd.

4 Zie, voorwaar, aldus zegt u de 
Heer: Ten gevolge van de a listen 
en lagen die in de laatste dagen 
in het hart van b samenspannende 
mensen bestaan en zullen bestaan, 
heb Ik u c gewaarschuwd en waar-
schuw Ik u van tevoren, door u dit 
woord van wijsheid door openba-
ring te geven —

5 dat als iemand onder u a wijn 
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, a sterkedrank is niet 
voor de buik, maar voor het was-
sen van uw lichaam.

8 En voorts, tabak is niet voor 
het a lichaam, noch voor de buik, 
en is niet goed voor de mens, 
maar is een kruid voor kneuzin-
gen 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 a gewassen heeft 
God verordonneerd voor het 
gestel en de aard van de mens, 
en voor zijn gebruik —

11 ieder gewas op zijn tijd, en 
iedere vrucht op haar tijd; al deze 
moeten met beleid en a dankzeg-
ging worden gebruikt.

12 Ja, ook het a vlees van b dieren 
en van de vogels van de lucht, 
heb Ik, de Heer, verordonneerd 
voor het gebruik door de mens 
met dankzegging; niettemin moet 
het c spaarzaam 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 a graan 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 vruch-
ten 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 var-
kens, en voor alle dieren van het 
veld, en gerst voor alle nuttige 

 4 a GS Misleiden, 
misleiding.

  b GS Geheime 
verenigingen.

  c GS Waarschuwen, 
waarschuwing.

 5 a Lev. 10:9–11;  
Jes. 5:11–12;  

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, 

dankbaarheid, 
dankzegging.

 12 a Gen. 9:3;  
Lev. 11:1–8.

  b 1 Tim. 4:3–4;  
LV 49:18–21.

  c LV 59:20.
 14 a Dan. 1:6–20.
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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 Eer-
ste 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.

Aldus zegt de Heer: Voorwaar, 
voorwaar, Ik zeg u, mijn zoon: Uw 
zonden zijn u a vergeven, 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 a sleutels 
draagt van het u gegeven konink-
rijk; welk b koninkrijk voor de laat-
ste 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;

 18 a Spr. 3:8.
 19 a GS Wijsheid.
  b GS Getuigenis;  

Kennis.
 20 a Jes. 40:31.

 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.

dieren, en voor alcoholvrije dran-
ken, alsook ander graan.

18  En alle heiligen die eraan 
denken deze woorden te bewa-
ren en na te komen, wandelend 
in gehoorzaamheid aan de gebo-
den, zullen a gezondheid in hun 
navel ontvangen en merg voor 
hun beenderen;

19 en zullen a wijsheid vinden en 

grote schatten aan b kennis, ja, ver-
borgen 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 b voorbijgaan, 
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 rich-
ting 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.
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4 niettemin zullen de a orakelen 
door middel van u aan een ander 
worden gegeven, ja, aan de kerk.

5 En laten allen die de orakelen 
van God ontvangen, a oppassen 
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 b regens neervallen 
en tegen hun huis slaan.

6  En voorts, voorwaar, Ik zeg 
tot uw broeders, Sidney Rig-
don 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 a school der profe-
ten, die op mijn gebod is gesticht;

8 opdat zij daardoor zullen wor-
den vervolmaakt in hun bedie-
ning 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 

uitgaan tot de einden der aarde, 
a eerst tot de b andere 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 wor-
den a geopenbaard ter overtuiging 
van de natiën, de heidense natiën, 
het huis van b Jozef, van het evan-
gelie van hun behoudenis.

11  Want te dien dage zal het 
geschieden dat eenieder de vol-
heid van het evangelie zal a horen 
in zijn eigen tong, en in zijn eigen 
taal, door middel van hen die tot 
die b macht zijn c geordend, door 
de bediening van de d Trooster, die 
op hen is uitgestort voor de open-
baring van Jezus Christus.

12 En nu, voorwaar, Ik zeg u: 
Ik geef u een gebod dat u moet 
doorgaan in de a bediening 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 b school;

14 en van tijd tot tijd, zoals door 
de Trooster zal worden bekendge-
maakt, a openbaringen ontvangen 
ter ontvouwing van de b verbor-
genheden van het koninkrijk;

 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;  

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;  

Roepen, roeping, door 
God geroepen.

  d GS Trooster.
 12 a GS Dienen.
 13 a LV 107:91–92.
  b GS School der 

profeten.
 14 a GS Openbaring.
  b GS Verborgenheden 

van God.
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15 en de kerkgemeenten in orde 
brengen, en a studeren en b leren 
en bekend raken met alle goede 
boeken, en met c talen, 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 hooghar-
tigheid en b trots, want deze span-
nen een valstrik voor uw ziel.

18 Breng uw huis in orde; houd 
a traagheid en b onreinheid 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 schrij-
ver, ja, Frederick G. Williams.

20 En laat mijn bejaarde dienst-
knecht, a Joseph 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 a gevolmachtigde, 

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 voorraad-
huis van de Heer geen slechte 
naam zal krijgen in de ogen van 
de mensen.

24 Zoek a ijverig, b bid altijd en 
wees gelovig, en c alle dingen zul-
len voor uw welzijn samenwer-
ken, indien u oprecht wandelt en 
het d verbond in gedachten houdt 
waarmee u zich onderling ver-
bonden 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 wor-
den 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 gehin-
derd in het volbrengen van die 
dingen die Ik u heb geboden.

28 En voorts, voorwaar, Ik zeg 
u: Het is mijn wil dat mijn dienst-
maagd Vienna Jaques geld ont-
vangt om haar onkosten te dekken 
en optrekt naar het land Zion;

 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.

 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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1–3: de apocriefen zijn grotendeels 
juist vertaald, maar bevatten vele 
tussenvoegingen door mensenhan-
den die niet waar zijn; 4–6: zij zijn 
nuttig voor wie door de Geest wor-
den verlicht.

Voorwaar, aldus zegt de Heer 
tot u aangaande de a apocriefen: 
Er staan vele dingen in die waar 
zijn, en ze zijn grotendeels juist 
vertaald;

2 er staan vele dingen in die niet 

 32 a LV 107:91–92.
 35 a LV 66:1; 75:6–9.
 36 a GS Zion.

  b GS Kastijden, 
kastijding.

  c GS Zuiver, zuiverheid.

91 1 a GS Apocriefen.

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 erf-
deel 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 a presideren in 
Zion in de door Mij bestemde tijd.

33 Daarom, laten zij ophouden 
Mij te vermoeien aangaande die 
aangelegenheid.

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 dienst-
knecht Sidney Gilbert; en ook 
de bisschop en anderen heb-
ben 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 ster-
ken, en haar b kastijden 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.
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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: 

wie door Christus zijn gewonnen, 
zijn de kerk van de Eerstgeborene; 
23–28: Christus ontving een volheid 
van alle waarheid, en door gehoor-
zaamheid kan de mens hetzelfde doen; 
29–32: de mens was in het begin bij 
God; 33–35: de elementen zijn eeu-
wig en de mens kan in de opstanding 

 4 a GS Begrijpen, begrip.
 5 a GS Heilige Geest; 

   Inspiratie,  
inspireren.

92 1 a LV 82:11, 15–21.  
GS Verenigde orde.

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 a Geest 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 afdelin-
gen 78 en 82).

1–2: de Heer geeft een gebod met 
betrekking tot toelating tot de ver-
enigde orde.

Voorwaar, aldus zegt de Heer: Ik 
geef de a verenigde orde, die geor-
ganiseerd is volgens het eerder 
gegeven gebod, een openbaring 
en gebod aangaande mijn dienst-
knecht 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. Wil-
liams: U zult een werklustig lid 
zijn in deze orde; en voor zover 
u getrouw bent in het onderhou-
den 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).
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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 a verzaakt en tot 
Mij komt, en mijn naam b aanroept 
en mijn stem c gehoorzaamt en 
mijn geboden onderhoudt, mijn 
d aangezicht zal e zien en zal weten 
dat Ik ben;

2 en dat Ik het ware a licht ben 
dat ieder mens verlicht die in de 
wereld komt;

3 en dat Ik a in de Vader ben, en 
de Vader in Mij, en de Vader en 
Ik één zijn —

4 de Vader a omdat Hij Mij van 
zijn volheid heeft b gegeven, en de 
Zoon omdat Ik in de wereld ben 
geweest en c vlees tot mijn taber-
nakel heb gemaakt en onder de 
mensenkinderen heb gewoond.

5 Ik was in de wereld en ontving 

van mijn Vader, en zijn a werken 
waren volkomen duidelijk.

6 En a Johannes heeft de volheid 
van mijn b heerlijkheid 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 a begin 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 a licht en de b Verlosser van 
de wereld; de Geest van de waar-
heid, 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 Enigge-
borene van de Vader, vol genade 

93 1 a GS Bekeren (zich), 
bekering;  
Waardig,  
waardigheid.

  b Joël 2:32.
  c GS Gehoorzaam, 

gehoorzaamheid, 
gehoorzamen.

  d BJS 1 Joh. 4:12 
(Aanhangsel).

  e Ex. 33:11;  
LV 38:7–8; 67:10–12; 
88:68; 101:23; 130:3.  
GS Trooster.

 2 a Joh. 1:4–9; 

   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.

 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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 12 a Filipp. 2:6–11.
  b Joh. 1:16–17.
 13 a Luk. 2:52.
 14 a Luk. 1:31–35;  

LV 6:21.  
GS God, Godheid — 
God de Zoon.

 15 a Joh. 1:29–34.
  b GS Heilige Geest.
  c GS Duif, teken van de.
  d Matt. 3:16–17.
 17 a Matt. 28:18;  

Joh. 17:2;  
1 Petr. 3:22.

  b GS Jezus Christus —  

Gezag;  
Macht.

  c GS God, Godheid — 
God de Vader.

 19 a Joh. 4:21–26; 17:3;  
Hand. 17:22–25.  
GS Aanbidden, 
aanbidding.

 20 a LV 50:28.
  b Joh. 1:16;  

LV 84:36–39.
  c 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.

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 vol-
heid ontving, maar b genade voor 
genade ontving;

13 en Hij ontving aanvankelijk 
niet van de volheid, maar vor-
derde van a genade tot genade, 
totdat Hij een volheid ontving;

14 en aldus werd Hij de a Zoon 
van God genoemd, omdat Hij 
aanvankelijk niet van de volheid 
ontving.

15 En ik, a Johannes, getuig: En 
zie, de hemelen werden geopend 
en de b Heilige 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 d geliefde Zoon.

16 En ik, Johannes, getuig dat 
Hij een volheid van de heerlijk-
heid van de Vader ontving;

17 en Hij ontving a alle b macht, 
zowel in de hemel als op aarde, 
en de heerlijkheid van de c Vader 
was met Hem, want Hij woonde 
in Hem.

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 a aanbidden, 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 a geboden 
onderhoudt, zult u van zijn b vol-
heid ontvangen, en in Mij worden 
c verheerlijkt zoals Ik in de Vader; 
daarom, Ik zeg u: U zult d genade 
voor genade ontvangen.

21 En nu, voorwaar, Ik zeg u: Ik 
was in het a begin bij de Vader, en 
ben de b Eerstgeborene;

22 en allen die door Mij gewon-
nen worden, zijn a deelgenoot van 
zijn b heerlijkheid 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 a waarheid is b kennis van 
dingen zoals ze zijn, en zoals 
ze waren, en zoals ze zullen  
zijn;
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25 en wat ook a 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 a waarheid 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 onder-
houdt, ontvangt waarheid en 
b licht, totdat hij in waarheid is 
verheerlijkt en alle dingen c weet.

29 De mens was eveneens in het 
a begin bij God. b Intelligentie, of 
het licht van de waarheid, is niet 
geschapen of gemaakt, en dat kan 
ook niet.

30 Alle waarheid is onafhanke-
lijk in die sfeer waarin God haar 
heeft geplaatst, om zelfstandig te 
a handelen, zoals ook alle intelli-
gentie; anders is er geen bestaan.

31 Zie, hierin ligt de a keuzevrij-
heid van de mens en hierin ligt 

de veroordeling van de mens; 
want hetgeen vanaf het begin is 
geweest, is b volkomen 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 a geest. De 
b elementen zijn eeuwig, en geest 
en element, onscheidbaar verbon-
den, ontvangen een volheid van 
vreugde;

34  en wanneer a gescheiden, 
kan de mens geen volheid van 
b vreugde ontvangen.

35 De a elementen zijn de taber-
nakel van God; ja, de mens is de 
tabernakel van God, ja, een b tem-
pel; en welke tempel ook ontwijd 
is, God zal die tempel verwoesten.

36 De a heerlijkheid van God is 
b intelligentie of, met andere woor-
den, c licht en waarheid.

37 Licht en waarheid verzaken 
die a boze.

38  Iedere mensengeest was in 
het begin a onschuldig; en omdat 
God de mens van de b val heeft  

 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, 

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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c verlost, zijn de mensen, in 
hun kinderlijke staat, wederom 
d onschuldig geworden voor het 
aangezicht van God.

39 En die boze komt en a neemt, 
door ongehoorzaamheid en 
wegens de b overlevering 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. Wil-
liams: U bent onder die veroor-
deling gebleven;

42 u hebt uw kinderen geen licht 
en waarheid a bijgebracht, 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 a orde 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 gebo-
den aangaande zijn kinderen 
niet heeft onderhouden; daarom, 
breng eerst uw huis in orde.

45  Voorwaar, Ik zeg tot mijn 
dienstknecht Joseph Smith jr., 

of met andere woorden, Ik zal u 
a vrienden noemen, want u bent 
mijn vrienden, en u zult een erf-
deel 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 gebo-
den niet onderhouden, en moet 
a berispt worden voor het aange-
zicht van de Heer;

48 uw a gezin moet zich bekeren 
en een aantal dingen verzaken en 
ernstiger acht slaan op uw woor-
den, of uit hun plaats worden 
verwijderd.

49 Wat Ik tot één zeg, zeg Ik tot 
allen; a bid 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 wor-
den, en hij moet zijn gezin in 
orde brengen en ervoor zor-
gen dat zij thuis ijveriger zijn en 
meer betrokken, en altijd bidden, 
anders zullen zij uit hun a plaats 
worden verwijderd.

51 Welnu, Ik zeg u, mijn vrien-
den, laat mijn dienstknecht Sid-
ney Rigdon zijn reis aanvangen, 

 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;  

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;  

1 Ne. 21:3–8.  
GS Dienstbetoon.

 47 a LV 95:1–2.  
GS Kastijden, 
kastijding.

 48 a GS Gezin — Plichten 
van de kinderen.

 49 a 3 Ne. 18:15–21.
 50 a LV 64:40.
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1–9: de Heer geeft een gebod in ver-
band 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 a vrienden: Een gebod geef 
Ik u, dat u zult beginnen met het 
ontwerp van de stad van de b ring 
Zion, met de voorbereiding van 
een begin en fundering daarvan, 
hier in het land Kirtland, te begin-
nen met mijn huis.

2  En zie, het moet worden 
gedaan volgens het a plan dat Ik 
u heb gegeven.

3 En laat het eerste perceel aan 
de zuidkant Mij worden gewijd 

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 vijfenvijf-
tig 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 funde-
ring aan de Heer worden toe-
gewijd, volgens de orde van het 

 51 a Luk. 4:19.
 53 a GS Bijbelvertaling van 

Joseph Smith (BJS).

  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.

en voortmaken, en ook het a jaar 
van het welbehagen van de Heer 
en het evangelie van behoudenis 
verkondigen, zoals Ik hem zal 
doen spreken; en doordat u ver-
enigd 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 vol-
gens het gelovige gebed; en voor 
zover u mijn woorden bewaart, 

zult u in deze wereld niet wor-
den beschaamd, noch in de toe-
komende wereld.

53 En voorwaar, Ik zeg u dat het 
mijn wil is dat u voortmaakt met 
het a vertalen van mijn Schriften, 
en met het b verkrijgen van c ken-
nis van geschiedenis en van lan-
den 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.
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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 

te begiftigen met macht van omhoog; 
11–17: het huis moet worden inge-
wijd als plaats van aanbidding en als 
de school der apostelen.

 8 a Luk. 19:45–46;  
LV 109:16–20.

  b 1 Kon. 8:10–11.  

GS Heerlijkheid.
 9 a LV 97:15–17.
 10 a LV 104:58–59.

  b GS Bijbelvertaling van 
Joseph Smith (BJS).

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.)

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 b heerlijkheid zal er zijn en 
mijn tegenwoordigheid zal er zijn.

9 Maar als er iets a onreins bin-
nenkomt, zal mijn heerlijkheid er 
niet zijn; en mijn tegenwoordig-
heid zal er niet binnenkomen.

10 En voorts, voorwaar, Ik zeg u: 
Het tweede perceel aan de zuid-
kant zal aan Mij worden toege-
wijd voor de bouw van een huis 
voor Mij, voor het werk van het 
a drukken van de b vertaling 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 zul-
len mijn dienstknechten Reynolds 
Cahoon en Jared Carter hun erf-
deel ontvangen —

15 opdat zij het werk zullen ver-
richten dat Ik hun heb toegewe-
zen, 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.
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Voorwaar, aldus zegt de Heer 
tot u die Ik liefheb, en wie Ik lief-
heb, a kastijd Ik ook, opdat hun 
zonden kunnen worden b ver-
geven, want met de kastijding 
bereid Ik in alle dingen een weg 
voor hun c bevrijding uit de d ver-
zoeking, 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 a huis;

4 voor de voorbereiding waar-
mee Ik voornemens ben mijn 
apostelen voor te bereiden om 
mijn wijngaard voor de laatste 
maal te a snoeien, opdat Ik mijn 
b vreemde daad zal kunnen ver-
richten, opdat Ik mijn Geest zal 
kunnen c uitstorten op alle vlees —

5  maar zie, voorwaar, Ik zeg 
u dat er velen onder u zijn die 
geordend zijn, die Ik heb geroe-
pen, maar weinigen van hen zijn 
a gekozen.

6 Wie niet zijn gekozen, hebben 

een zeer ernstige zonde begaan, 
doordat zij in a duisternis wande-
len midden op de dag.

7 En om die reden heb Ik u een 
gebod gegeven dat u uw a plech-
tige samenkomst moest bijeen-
roepen, opdat uw b vasten en uw 
rouwgeschrei zou opstijgen tot 
de oren van de Here c Zebaoth, 
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 a begiftigen met macht 
van omhoog;

9 want dat is de a belofte 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 b school der profe-
ten, hetgeen zeer krenkend voor 
Mij was, zegt uw Heer; daarom 
heb Ik hen weggestuurd om te 
worden gekastijd.

95 1 a Deut. 11:1–8;  
Spr. 13:18;  
Hebr. 12:5–11;  
Hel. 15:3;  
LV 101:4–5; 105:6.  
GS Kastijden, 
kastijding.

  b GS Vergeven.
  c 1 Kor. 10:13.
  d GS Verzoeken, 

verzoeking.
 3 a Haggaï 1:7–11;  

LV 88:119.  
GS Tempel, huis des 
Heren.

 4 a Jakob 5:61–75; 

   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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1: de ring Kirtland van Zion moet 
sterk worden gemaakt; 2–5: de bis-
schop moet de erfdelen voor de heili-
gen verdelen; 6–9: John Johnson moet 
lid worden van de verenigde orde.

Zie, Ik zeg u: Hier is wijsheid, 
waardoor u zult weten hoe te 
handelen in deze aangelegen-
heid, want Ik acht het raadzaam 
dat deze a ring, die Ik voor de 

 12 a Joh. 15:10.
  b 1 Joh. 2:10, 15.
 16 a LV 59:9–14.

 17 a LV 78:20.
  b GS Heer.
96 1 a Jes. 33:20; 54:2. 

   GS Ring.

11  Voorwaar, Ik zeg u: Het is 
mijn wil dat u een huis bouwt. 
Indien u mijn geboden onder-
houdt, zult u de macht hebben 
om het te bouwen.

12 Indien u mijn geboden niet 
a onderhoudt, zal de b liefde 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 wor-
den toegewijd voor uw avond-
maal, en voor uw prediking, en 
uw vasten, en uw bidden, en het 
a opzenden van uw heiligste ver-
langens aan Mij, zegt uw Heer.

17 En laat het bovenste gedeelte 
van de binnenzaal aan Mij wor-
den 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.
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1–2: vele heiligen in Zion, Jackson 
County (Missouri), worden voor hun 
getrouwheid gezegend; 3–5: Parley P. 

Pratt wordt voor zijn inspanningen 
voor de school in Zion geprezen; 
6–9: wie hun verbonden nakomen, 

 4 a LV 78:3–4.  
GS Verenigde orde.

 7 a GS Jozef, zoon van 
Jakob.

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.

sterkte van Zion heb gevestigd, 
sterk wordt gemaakt.

2 Welnu, laat mijn dienstknecht 
Newel K. Whitney verantwoorde-
lijk 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 wijs-
heid 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 a orde 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 men-
senkinderen uitgaat teneinde het 
hart van de mensenkinderen te ver-
zachten 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 a Jozef 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 ijve-
rig naar streven lasten die op het 
onder u genoemde huis rusten, 
af te lossen, zodat hij erin kan 
wonen. Ja, amen.
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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 ont-
komen aan de gesel van de Heer als 
zij getrouw is.

Voorwaar, Ik zeg u mijn vrien-
den, 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 a Zion, van wie er velen 
waarlijk ootmoedig zijn en er ijve-
rig naar streven wijsheid te leren 
en waarheid te vinden.

2 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: 
Gezegend zijn zij, want zij zul-
len verkrijgen; want Ik, de Heer, 
bewijs barmhartigheid aan alle 
a zachtmoedigen, en aan allen aan 
wie Ik dat wil, opdat Ik gerecht-
vaardigd 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 b Parley P. Pratt, 
want hij blijft in Mij.

4 En voor zover hij ermee door-
gaat 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 

een menigvuldigheid van zege-
ningen 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 barmhar-
tigheid te bewijzen; niettemin, 
er zijn er die a gekastijd 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 b vruchten voort-
brengt, 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 d opoffering — ja, 
iedere opoffering die Ik, de Heer, 
gebieden zal — zij worden door 
Mij e aanvaard.

9 Want Ik, de Heer, zal hen doen 
voortbrengen als een zeer vrucht-
bare boom, die in een voortreffe-
lijk 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 b plan dat Ik u heb 
gegeven.

97 1 a GS Zion.
 2 a Matt. 5:5;  

Mos. 3:19.
 3 a GS School der 

profeten.
  b GS Pratt, Parley 

Parker.

 6 a GS 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.

  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 a vertiending en 
het offer dat Ik, de Heer, uit hun 
hand verlang, opdat er een b huis 
voor Mij kan worden gebouwd 
voor de behoudenis van Zion —

13 als een plaats van a dankzeg-
ging voor alle heiligen, en als een 
plaats van onderricht voor allen 
die geroepen worden tot het werk 
van de bediening in al hun ver-
schillende roepingen en functies;

14 opdat zij zullen worden ver-
volmaakt in het a begrijpen van 
hun bediening, in theorie, in 
beginsel en in de leer, in alle din-
gen die betrekking hebben op het 
b koninkrijk van God op aarde, 
van welk koninkrijk u de c sleu-
tels 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 a onreins binnengaat, zodat 
het niet verontreinigd wordt, zal 
mijn b heerlijkheid erop rusten;

16 ja, en mijn a tegenwoordigheid 
zal daar zijn, want Ik zal er binnen-
gaan, en alle b reinen van hart die 
er binnengaan, zullen God zien.

17 Maar als het verontreinigd 
wordt, zal Ik er niet binnengaan, 

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 a voorspoedig 
zijn en zich uitbreiden en zeer 
heerlijk, zeer groot en zeer schrik-
barend worden.

19 En de a natiën van de aarde 
zullen haar eren en zullen zeggen: 
Stellig is b Zion de stad van onze 
God, en stellig kan Zion niet val-
len, 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 a burcht te zijn.

21 Daarom, voorwaar, aldus zegt 
de Heer: Laat Zion zich verblij-
den, want dit is a Zion: de reinen 
van hart; daarom, laat Zion zich 
verblijden, aangezien alle godde-
lozen zullen treuren.

22 Want zie, ja, zie, a wraak komt 
spoedig over de goddelozen als 
de wervelwind; en wie zal eraan 
ontkomen?

23 De a gesel van de Heer zal bij 
nacht en bij dag doortrekken, en 
de tijding daarvan zal alle mensen 
benauwen; ja, hij zal niet weer-
houden worden totdat de Heer 
komt;

 12 a GS Tiende.
  b GS Tempel, huis des 

Heren.
 13 a GS Dank, dankbaar, 

dankbaarheid, 
dankzegging.

 14 a GS Begrijpen, begrip.
  b GS Koninkrijk van God 

of koninkrijk van de 
hemel.

  c GS Sleutels van het 

priesterschap.
 15 a LV 94:9; 109:20–21.
  b Haggaï 2:7;  

LV 84:5.
 16 a LV 110:1–10.
  b Matt. 5:8;  

LV 67:10–13; 88:68.  
GS Zuiver, zuiverheid.

 18 a LV 90:24; 100:15.
 19 a Jes. 60:14;  

Zach. 2:10–12;  

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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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 overheids-
functies 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 

worden vermaand en hun wordt gebo-
den 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 wan-
neer de Heer het gebiedt; 39–48: de 
heiligen moeten hun vijanden verge-
ven die, als zij zich bekeren, ook aan de 
wraak van de Heer zullen ontkomen.

 25 a 2 Ne. 6:13–18;  
LV 63:34;  
MJS 1:20.

 26 a LV 84:54–59.

  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.

24 want de gramschap van de 
Heer is ontbrand tegen hun gruwe-
len en al hun goddeloze werken.

25  Niettemin zal Zion a ontko-
men, indien zij nauwgezet alle din-
gen doet die Ik haar heb geboden.

26 Maar als zij niet nauwgezet 
alles doet wat Ik haar heb gebo-
den, zal Ik haar overeenkomstig 
al haar werken a bezoeken met 
grote ellende, met b pestilentiën, 
met plagen, met het zwaard, met 
c wraak, met d verterend vuur.

27 Niettemin, laat het deze ene 
keer voor haar oren worden voor-
gelezen dat Ik, de Heer, haar offer 
heb aangenomen; en indien zij 
niet meer zondigt, zullen a geen 
van deze dingen haar overkomen;

28 en Ik zal haar a zegenen met 
zegeningen, en een menigvul-
digheid 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 augus-
tus 1833 te Kirtland (Ohio). Deze openbaring kwam naar aanleiding 
van de vervolging van de heiligen in Missouri. Toen steeds meer kerk-
leden zich in Missouri vestigden, veroorzaakte dat onrust onder som-
mige 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 moei-
lijkheden 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.

LEER EN VERBONDEN 97:24–28231



Voorwaar, Ik zeg u, mijn vrien-
den: a Vrees niet, laat uw hart ver-
troost worden; ja, verblijd u te 
allen tijde, en b dank bij alles;

2  geduldig a wachtende op de 
Heer, want uw gebeden zijn de 
oren van de Here Zebaoth bin-
nengedrongen, en zijn met dit 
zegel en deze verklaring opgete-
kend — de Heer heeft gezworen 
en besloten dat zij verhoord zul-
len worden.

3  Daarom geeft Hij u deze 
belofte met een onveranderlijk 
verbond dat zij vervuld zullen 
worden; en alle dingen waarmee 
u bent a bezocht, zullen samen-
werken voor uw welzijn, en voor 
de heerlijkheid van mijn naam, 
zegt de Heer.

4 En nu, voorwaar, Ik zeg u aan-
gaande de wetten van het land: 
Het is mijn wil dat mijn volk 
nauwgezet alle dingen doet die 
Ik hun gebied.

5 En die a landswet die b grond-
wettelijk is, en dat beginsel van 
vrijheid ondersteunt wat de hand-
having van rechten en voorrech-
ten betreft, is voor de gehele 
mensheid bestemd en is in mijn 
ogen gerechtvaardigd.

6  Daarom, Ik, de Heer, recht-
vaardig u en uw broeders van 

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 a vrij, 
daarom bent u werkelijk vrij; en 
ook de wet maakt u vrij.

9 Wanneer echter de a goddelo-
zen heersen, treurt het volk.

10 Daarom moet er ijverig naar 
a eerlijke mensen en wijze men-
sen 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 a woord dat uit de 
mond van God uitgaat.

12 Want Hij zal de getrouwen 
regel op regel, voorschrift op 
voorschrift a geven; en daarmee 
zal Ik u b toetsen en beproeven.

13 En wie zijn leven a aflegt voor 
mijn zaak, omwille van mijn 
naam, zal het weer vinden, ja, het 
eeuwige leven.

14 Daarom, wees niet a bevreesd 
voor uw vijanden, want Ik heb in 
mijn hart besloten, zegt de Heer, 

98 1 a LV 68:6.
  b GS 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 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 b beproe-
ven, of u trouw zult blijven aan 
mijn verbond, ja, tot in de c dood, 
opdat u het waardig zult worden 
bevonden.

15 Want indien u mijn verbond 
niet trouw blijft, bent u Mij niet 
waardig.

16 Welnu, a verwerp b oorlog en 
verkondig c vrede, en streef er ijve-
rig naar het hart van de kinderen 
tot hun vaderen d terug 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 pro-
feten 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 a vele 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 wel-
behagen in velen die in de kerk-
gemeente te Kirtland zijn;

20 want zij verzaken hun zon-
den niet, en hun goddeloze 
wegen, de hoogmoed van hun 
hart, en hun hebzucht en al hun 
verfoeilijkheden, en nemen niet 

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 a kastijden 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 a doet wat Ik u 
gebied, zal Ik, de Heer, alle ver-
bolgenheid en gramschap van u 
afwenden, en de b poorten van de 
hel zullen u niet overweldigen.

23 Welnu, Ik spreek tot u aan-
gaande uw gezin  — indien de 
mensen u, of uw gezin, eenmaal 
a slaan, en u het geduldig ver-
draagt en hen niet beschimpt, 
noch wraak zoekt, zult u worden 
beloond;

24 maar indien u het niet gedul-
dig verdraagt, zal het u worden 
a aangerekend als een rechtvaar-
dige maat die u is toegemeten.

25 En voorts, indien uw vijand u 
de tweede keer slaat, en u uw vij-
and niet beschimpt en het gedul-
dig verdraagt, zal uw loon een 
honderdvoud zijn.

26  En voorts, indien hij u de 
derde keer slaat, en u het a gedul-
dig verdraagt, zal uw loon u vier-
voudig verdubbeld worden;

 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.

 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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 28 a GS Waarschuwen, 
waarschuwing.

 32 a LV 27:10.

 33 a Deut. 20:10;  
Alma 48:14–16.

 34 a LV 105:38–41.

 37 a Joz. 23:10;  
Jes. 49:25.

27 en die drie getuigenissen zul-
len 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 kindskin-
deren 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 kin-
deren 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 gerecht-
vaardigd; 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 a vaderen, Jozef 
en Jakob en Izak en Abraham, en 
al mijn profeten en apostelen 
vanouds.

33 En voorts, dit is de a wet die 
Ik aan mijn ouden heb gegeven, 

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 a vredesba-
nier voor dat volk, die natie of die 
taal opheffen;

35 en indien dat volk het vre-
desaanbod niet aannam, en even-
min 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, a voerde hun 
strijd, en de strijd van hun kinde-
ren 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, sme-
kende om uw vergeving, zult u 
hem vergeven, en het niet meer 
als een getuigenis tegen uw vij-
and gedenken —

40 en zo verder tot de tweede 
en de derde maal; en zo dikwijls 
als uw vijand zich bekeert van de 
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1–8: John Murdock wordt geroepen 
om het evangelie te verkondigen, 
en wie hem aannemen, nemen de 
Heer aan en zullen barmhartigheid 
verkrijgen.

Zie, aldus zegt de Heer tot mijn 
dienstknecht John Murdock: U 
bent geroepen om naar de ooste-
lijke landstreken te gaan, van huis 
tot huis, van dorp tot dorp, en van 

 40 a Matt. 18:21–22;  
LV 64:9–11.  
GS Vergeven.

 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.

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.

overtreding waarmee hij tegen u 
heeft overtreden, zult u hem a ver-
geven, tot zeventig maal zeven 
keer toe.

41 En indien hij tegen u over-
treedt 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 ver-
goedt 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 a wreken;

46 en op zijn kinderen, en op zijn 
kindskinderen van allen die Mij 
haten, tot in het a derde 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 vergoe-
den 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 a wraak 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.
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1–4: Joseph en Sidney moeten het evan-
gelie prediken voor de redding van zie-
len; 5–8: het zal hun in het uur zelf 
worden ingegeven wat zij moeten 
zeggen; 9–12: Sidney moet de woord-
voerder zijn, en Joseph de openbaarder 
die krachtig getuigt; 13–17: de Heer 
zal een rein volk doen opstaan en de 
gehoorzamen zullen behouden worden.

Voorwaar, aldus zegt de Heer 
tot u, mijn vrienden a Sidney 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.

99 1 a GS Vervolgen, 
vervolging.

 2 a Matt. 10:40.
  b 1 Kor. 2:4–5.
 3 a Matt. 18:1–6.
  b GS Koninkrijk van  

God of koninkrijk 

   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. 

   GS Jezus Christus —  
Rechter.

 8 a Matt. 19:29.
100 1 a GS Rigdon, Sidney.
  b GS Smith jr., Joseph.

stad tot stad, om mijn eeuwigdu-
rend evangelie aan hun inwoners 
te verkondigen, te midden van 
a vervolging en goddeloosheid.

2 En wie u a aanneemt, 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 a als een klein 
kind, ontvangt mijn b koninkrijk; 
en gezegend zijn zij, want zij zul-
len c barmhartigheid ontvangen.

4 En wie u verwerpt, zal a ver-
worpen 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 a kom spoedig 

ten b oordeel, om allen te overtui-
gen 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 verkondi-
ging van mijn evangelie voortzet-
ten a totdat u weggenomen wordt. 
Amen.

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 enigs-
zins verontrust over hen.
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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 a redding 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 verkondi-
gen met een ernstig hart, met 
een b zachtmoedige geest, in alle  
dingen.

8 En Ik doe u deze belofte, dat 
voor zover u dat doet, de a Heilige 
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, a woordvoerder voor dit 
volk zult zijn; ja, voorwaar, Ik zal 
u tot die roeping ordenen, ja, om 
woordvoerder te zijn voor mijn 
dienstknecht Joseph.

10 En Ik zal hem macht geven 
om krachtig te kunnen a getuigen.

11 En Ik zal u macht geven om 
alle Schriften a krachtig te kun-
nen uitleggen, opdat u voor hem 
een woordvoerder kunt zijn, en 
hij zal voor u een b openbaarder 
zijn, opdat u de zekerheid zult 
weten van alle dingen die de din-
gen 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 a Zion. Zion zal wor-
den b verlost, hoewel zij voor korte 
tijd wordt gekastijd.

14  Uw broeders, mijn dienst-
knechten a Orson Hyde en John 
Gould, zijn in mijn handen; en 
voor zover zij mijn geboden 
onderhouden, zullen zij behou-
den worden.

15  Daarom, laat uw hart ver-
troost 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 a rein volk 
voor Mij doen opstaan, dat Mij 
in gerechtigheid zal dienen;

17 en allen die de naam van de 
Heer a aanroepen en zijn geboden 
onderhouden, zullen behouden 
worden. Ja, amen.

 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.

 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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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 uiteen-
gezet; 32–42: de heiligen zullen dan 
worden gezegend en beloond; 43–62: 
de gelijkenis van de edelman en de olijf-
bomen stelt de moeilijkheden en de uit-
eindelijke verlossing van Zion voor; 
63–75: de heiligen moeten zich blij-
ven vergaderen; 76–80: de Heer heeft 
de grondwet van de Verenigde Staten 
tot stand gebracht; 81–101: de heili-
gen moeten aandringen op schadeloos-
stelling, volgens de gelijkenis van de 
vrouw en de onrechtvaardige rechter.

Voorwaar, Ik zeg u aangaande 
uw broeders die zijn bezocht en 

a vervolgd en b verdreven uit hun 
erfland —

2  Ik, de Heer, heb toegestaan 
dat de a rampspoed waarmee zij 
zijn bezocht hen heeft getrof-
fen, en wel ten gevolge van hun 
b overtredingen;

3 maar toch zal Ik hen de a mij-
nen noemen, en zij zullen de mij-
nen zijn ten dage dat Ik kom om 
mijn juwelen bijeen te brengen.

4 Daarom moeten zij zeker wor-
den a gekastijd en beproefd, even-
als b Abraham, wie geboden werd 
zijn enige zoon te offeren.

5 Want allen die geen kastijding 
willen verdragen, maar Mij a ver-
loochenen, kunnen niet worden 
b geheiligd.

6 Zie, Ik zeg u: Er waren gekijf 
en a twist en b afgunst en strijd en 
c wellustige en hebzuchtige ver-
langens onder hen; daarom, met 

101 1 a GS 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.

 3 a Jes. 62:3; Mal. 3:17;  
LV 60:4.

 4 a LV 95:1–2; 136:31.  
GS Kastijden, 
kastijding.

  b Gen. 22:1–14; Jakob 4:5.  
GS Abraham.

 5 a Matt. 10:32–33;  
Rom. 1:16;  
2 Ne. 31:14.

  b GS Heiliging.
 6 a GS Twist.
  b GS Afgunst.
  c GS Wellust.

AFDELING 101
Openbaring gegeven aan de profeet Joseph Smith op 16 en 17 decem-
ber 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 meerder-
heid 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 huis-
raad, kleding, vee en andere persoonlijke eigendommen verloren, en 
veel van hun gewassen waren vernield.
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die dingen hebben zij hun erfdeel 
bezoedeld.

7  Zij waren traag om te a luis-
teren 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 vat-
ten zij mijn raad lichtvaardig op; 
maar ten dage van hun a moeilijk-
heden zoeken zij noodgedwon-
gen al b tastend naar Mij.

9 Voorwaar, Ik zeg u: Niettegen-
staande hun zonden is mijn bin-
nenste met a ontferming over hen 
vervuld. Ik zal hen niet geheel en 
al b verwerpen; en op de dag van 
de c verbolgenheid zal Ik de barm-
hartigheid indachtig zijn.

10  Ik heb gezworen, en het 
besluit is uitgegaan door een 
vorig gebod dat Ik u heb gege-
ven, dat Ik het a zwaard 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 onge-
rechtigheid a vol is.

12 En te dien dage zullen allen 

die op de a wachttoren worden 
bevonden, of met andere woor-
den, geheel mijn Israël, behouden 
worden.

13 En zij die verstrooid zijn, zul-
len worden a vergaderd.

14 En allen die a getreurd heb-
ben, zullen worden getroost.

15 En allen die hun a leven gege-
ven hebben voor mijn naam, zul-
len worden gekroond.

16  Daarom, laat uw hart ver-
troost zijn aangaande Zion; want 
alle vlees is in mijn a handen; wees 
stil en b weet 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 a erfdeel 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 toege-
wezen dan die welke Ik heb toe-
gewezen, voor het werk van de 
vergadering van mijn heiligen —

 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.

 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 toewij-
zen, en die zullen pinnen (a rin-
gen) 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 b heilige plaat-
sen staan;

23 en zich voorbereiden op de 
openbaring die komen zal, wan-
neer de a sluier ter bedekking 
van mijn tempel, in mijn taber-
nakel, die de aarde verbergt, 
zal worden weggenomen, en 
alle vlees Mij tegelijkertijd zal  
b zien.

24 En al het a verderfelijke dat op 
het gehele aardoppervlak woont, 
zowel van de mens als van de die-
ren van het veld, als van de vogels 
van de hemelen, als van de vissen 
van de zee, zal worden b verteerd;

25  en ook wat uit elementen 
bestaat, zal door de gloeiende 
hitte a smelten; en alle dingen zul-
len b nieuw worden, opdat mijn 

kennis en c heerlijkheid op de 
gehele aarde kunnen verblijven.

26 En te dien dage zal de a vij-
andschap van de mensen, en de 
vijandschap van de dieren, ja, de 
vijandschap van alle vlees, voor 
mijn aangezicht b ophouden.

27 En wat ook enig mens te dien 
dage vraagt, het zal hem gegeven 
worden.

28  En te dien dage zal a Satan 
geen macht hebben om wie dan 
ook te verleiden.

29  En er zal geen a smart zijn, 
want er is geen dood.

30 En te dien dage zal een a kind 
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 a ver-
anderd worden en b opgenomen 
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 b openbaren —

33 dingen die voorbij zijn gegaan 
en a verborgen dingen die geen 
mens geweten heeft, dingen van 

 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.

  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;  

1 Ne. 22:26;  
LV 88:110.

 29 a Openb. 21:4.
 30 a Jes. 65:20–22;  

LV 63:51.
 31 a 1 Kor. 15:52;  

LV 43:32.
  b 1 Thess. 4:16–17.
 32 a LV 29:11.  

GS Millennium.
  b LV 121:26–28.
 33 a 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 din-
gen 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 b omwille van Mij af te leg-
gen, zullen toch aan al deze heer-
lijkheid deelhebben.

36 Daarom, vrees zelfs de a dood 
niet; want in deze wereld is uw 
vreugde niet overvloedig, maar in 
Mij is uw b vreugde overvloedig.

37  Daarom, geef niet om het 
lichaam, noch om het leven van 
het lichaam, maar geef om de a ziel 
en om het leven van de ziel.

38  En a zoek altijd het aange-
zicht van de Heer, opdat u uw 
ziel door b geduld zult bezit-
ten, en u zult het eeuwige leven  
hebben.

39 Wanneer de mensen tot mijn 
a eeuwigdurend evangelie wor-
den geroepen, en zich met een 
eeuwigdurend verbond verbin-
den, worden zij gerekend tot het 

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 moe-
ten zij zeker a gekastijd worden —

42  wie zichzelf a verhoogt, zal 
vernederd worden, en wie zich-
zelf b vernedert, zal verhoogd 
worden.

43 En nu, Ik zal u een gelijke-
nis tonen, opdat u mijn wil zult 
kennen aangaande de verlossing 
van Zion.

44 Een zekere a edelman bezat 
een zeer voortreffelijk stuk grond, 
en hij zei tot zijn dienstknechten: 
Ga naar mijn b wijngaard, ja, naar 
dat zeer voortreffelijke stuk grond 
en plant twaalf olijfbomen;

45 en stel a wachters eromheen 
en bouw een toren, opdat iemand 
het land eromheen kan overzien, 
om wachter op de toren te zijn, 

 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 

eeuwigdurend 
verbond.

  b Matt. 5:13;  
LV 103:10.

 41 a GS Kastijden, 
kastijding.

 42 a Obadja 1:3–4;  
Luk. 14:11;  
Hel. 4:12–13.

  b 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 ver-
nield 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 zet-
ten 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 zeg-
gen: 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 a omheining; en de 
dienstknechten van de edelman 
sprongen overeind en waren ver-
schrikt en vluchtten; en de vijand 
vernietigde hun werken en ver-
nielde 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?

53  Had u niet moeten hande-
len 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 ter-
wijl die nog veraf was; en dan 
had u zich kunnen voorbereiden 
en de vijand ervan kunnen weer-
houden de omheining te doorbre-
ken en mijn wijngaard kunnen 
redden uit de handen van de  
verwoester.

55 En de heer van de wijngaard 
zei tot een van zijn dienstknech-
ten: Ga heen en verzamel de rest 
van mijn dienstknechten en neem 
de a gehele sterkte van mijn huis, 
die bestaat uit mijn krijgslieden, 
mijn jongemannen, en ook uit 
hen die van middelbare leeftijd 
zijn onder al mijn dienstknech-
ten, 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 

 51 a Jes. 5:1–7.  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 a wreken, opdat ik wel-
dra 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 dienst-
knecht: 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 b heerser in mijn 
koninkrijk.

62 En zijn dienstknecht ging ter-
stond heen en deed alle dingen 
die zijn heer hem geboden had; 
en a na vele dagen waren alle din-
gen volbracht.

63 Voorts, voorwaar, Ik zeg u: 
Ik zal u wijsheid tonen in mijn 
bestel aangaande alle kerkge-
meenten, voor zover zij bereid 
zijn zich op een juiste en goede 
manier te laten leiden voor hun  
behoudenis —

64 opdat het werk van de ver-
gadering 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 

mijn woord moet zeker worden  
c vervuld.

65  Daarom moet Ik mijn volk 
vergaderen, volgens de gelijke-
nis van de tarwe en het a onkruid, 
opdat de tarwe in de graan-
schuren zal worden geborgen 
om het eeuwige leven te ver-
krijgen en met b celestiale heer-
lijkheid te worden gekroond, 
wanneer Ik in het koninkrijk 
van mijn Vader kom om eenie-
der zo te belonen als zijn werken  
zullen zijn;

66 terwijl het onkruid in bossen 
zal worden gebonden en hun ban-
den sterk zullen worden gemaakt, 
opdat zij met onuitblusbaar vuur 
zullen worden a verbrand.

67 Daarom geef Ik alle gemeen-
ten 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 a vergaderen niet overhaast, 
noch al vluchtend gebeuren, maar 
laat alle dingen van tevoren wor-
den 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 a kopen dat met geld 
kan worden gekocht, in het gebied 

 58 a LV 97:22–24; 105:15.
 61 a LV 78:22.
  b Matt. 25:20–23.
 62 a LV 105:37.
 64 a LV 87:8.
  b LV 33:3, 7.  

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 aan-
gewezen om het land Zion te zijn, 
voor de aanvang van de vergade-
ring van mijn heiligen;

71  al het land dat in Jackson 
County en de omliggende coun-
ty’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 a overhaast; en 
zorg ervoor alle dingen van tevo-
ren 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 kerkge-
meenten in de oostelijke gebie-
den, 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 kerkgemeen-
ten, die zich noemen naar mijn 
naam, maar a bereid waren te luis-
teren naar mijn stem.

76 En voorts zeg Ik tot u, hen die 
door hun vijanden zijn verdreven: 

Het is mijn wil dat zij blijven aan-
dringen 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 a grondwet van het volk, die 
Ik tot stand heb laten brengen, 
en die moeten worden gehand-
haafd omwille van de b rechten en 
bescherming van alle vlees, over-
eenkomstig rechtvaardige en hei-
lige beginselen;

78  opdat eenieder in leer en 
beginsel met betrekking tot de 
toekomst zal kunnen handelen 
volgens de morele a keuzevrijheid 
die Ik hem heb gegeven, opdat 
eenieder op de dag van het b oor-
deel c rekenschap 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 geves-
tigd, door de hand van wijze 
mannen die Ik juist voor dat doel 
heb doen opstaan, en het land 
door middel van b bloedvergieten  
losgekocht.

81  Welnu, waarmee zal ik de 
kinderen van Zion vergelijken? Ik 
zal ze vergelijken met de vrouw 
in de a gelijkenis van de onrecht-
vaardige rechter — want de men-
sen behoren altijd te b bidden en  
niet te verslappen — die luidt:

 72 a Jes. 52:10–12.
 75 a Alma 5:37–39.
 77 a GS Bestuur.
  b GS Vrij, vrijheid.
 78 a GS Keuzevrijheid.
  b GS Oordeel, het laatste.

  c GS Verantwoordelijk, 
verantwoordelijkheid, 
verantwoorden, 
verantwoording.

 80 a 2 Ne. 1:7–9;  
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 zich-
zelf: 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 a schuil-
plaats tevoorschijn komen en 
in zijn grimmigheid de natie  
kwellen;

90 en in zijn brandende misnoe-
gen en in zijn hevige toorn, zal 
Hij die goddeloze, ontrouwe en 
onrechtvaardige a rentmeesters op 

zijn tijd afsnijden en hun hun deel 
toewijzen onder huichelaars en 
b ongelovigen;

91 ja, in de buitenste duisternis, 
waar a geween is en gejammer en 
tandengeknars.

92 Bid daarom dat zij hun oren 
zullen openstellen voor uw kre-
ten, opdat Ik a barmhartig 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 a verontschuldiging wor-
den gelaten;

94  opdat wijze mannen en 
regeerders datgene zullen horen 
en weten wat zij nog nooit a over-
wogen hebben;

95  opdat Ik een aanvang zal 
kunnen maken met de totstand-
brenging van mijn daad, mijn 
a vreemde daad, en het verrich-
ten van mijn werk, mijn vreemde 
werk, zodat de mensen b onder-
scheid 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 a voorraadhuis, dat 
Ik mijn volk heb toegewezen, aan 
mijn vijanden verkoopt.

97 Laat hetgeen Ik heb toege-
wezen, niet door mijn vijanden 

 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;  

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.
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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 open-
baring, die ertoe overging de 
a hoge raad van de kerk van Chris-
tus te organiseren, die diende te 

bestaan uit twaalf hogepriesters, 
en één of drie presidenten al naar-
gelang de zaak vereist.

2 De hoge raad werd door open-
baring aangewezen met het doel 
ernstige moeilijkheden op te los-
sen die in de kerk mochten ont-
staan, en die niet tot tevredenheid 
van de partijen door de kerk of 
de a raad van de bisschop konden 
worden opgelost.

3 Joseph Smith jr., Sidney Rig-
don en Frederick G. Williams wer-
den door de stem van de raad als 
presidenten aanvaard; en Joseph 
Smith sr., John Smith, Joseph Coe, 

 97 a LV 103:4; 112:25–26; 
125:2.

 101 a Jes. 65:21–22.  
GS Millennium.

102 1 a GS Hoge raad.
 2 a LV 107:72–74.

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 bijge-
houden. 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 geac-
cepteerd. 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.

worden bezoedeld met instem-
ming van hen die zich naar mijn 
naam a noemen;

98 want dat is een zeer zware en 
ernstige zonde tegen Mij en tegen 
mijn volk, ten gevolge van de din-
gen 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 

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 a beërven; zij zullen 
wijngaarden planten, en zij zullen 
de vrucht daarvan eten. Ja, amen.
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John Johnson, Martin Harris, 
John S. Carter, Jared Carter, Oli-
ver Cowdery, Samuel H. Smith, 
Orson Hyde, Sylvester Smith en 
Luke Johnson, allen hogepries-
ters, werden door de eenparige 
stem van de raad gekozen als 
vaste raad voor de kerk.

4 De bovengenoemde raadsle-
den werd vervolgens gevraagd of 
zij hun aanstelling aanvaardden 
en of zij bereid waren die func-
tie uit te oefenen volgens de wet 
van de hemel, waarop allen ant-
woordden dat zij hun aanstelling 
aanvaardden en hun functie zou-
den 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, zeven-
tien 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 bevoegd-
heid hebben om andere hoge-
priesters aan te wijzen, die zij 
waardig en bekwaam achten om 
te handelen in de plaats van afwe-
zige raadsleden.

8 Besloten: dat wanneer er een 
plaats openvalt door overlij-
den, verwijdering uit de functie 
wegens overtreding, of vertrek uit 

het rechtsgebied van dit kerkbe-
stuur, van een van de bovenge-
noemde raadsleden, die plaats zal 
worden opgevuld op voordracht 
van de president of presidenten, 
en goedgekeurd door de stem van 
een algemene raad van hogepries-
ters, die voor dat doel bijeenge-
roepen wordt om in naam van de 
kerk te handelen.

9  De president van de kerk, 
die tevens president van de 
raad is, wordt door a openbaring 
aangewezen, en in zijn bedie-
ning b erkend 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 bij-
gestaan door twee andere presi-
denten, die op dezelfde manier 
zijn aangewezen als hijzelf werd 
aangewezen.

11 En in het geval van afwezig-
heid van één of beiden van hen 
die zijn aangewezen om hem bij 
te staan, heeft hij de bevoegdheid 
de raad zonder assistent te pre-
sideren; en in het geval hij zelf 
afwezig is, hebben de andere pre-
sidenten 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 

 9 a GS Openbaring.   b GS Steunen van kerkleiders.
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bij nummer één, en zo verder tot 
nummer twaalf.

13 Wanneer deze raad tezamen 
komt om een zaak te behandelen, 
zullen de twaalf raadsleden bepa-
len 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 wor-
den aangewezen; en als zij nog 
moeilijker is, zes; maar in geen 
geval zullen er meer dan zes wor-
den 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 aan-
gewezen om voor de raad te spre-
ken, 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 moe-
ten opkomen en belediging en 
onrecht voorkomen.

18 In alle zaken hebben de aan-
klager 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 

gehoord, de raadsleden, aan-
klager en aangeklaagde hebben 
gesproken, zal de president een 
beslissing nemen volgens het 
inzicht dat hij van de zaak ver-
kregen heeft, en de twaalf raads-
leden 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 kun-
nen zij dat bekendmaken, waarna 
de zaak opnieuw zal worden 
behandeld.

21 En indien er, na een zorgvul-
dige tweede behandeling, enig 
nieuw licht op de zaak is gewor-
pen, moet de beslissing dienover-
eenkomstig gewijzigd worden.

22 Maar indien er geen nieuw 
licht op de zaak wordt gewor-
pen, 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 a leer 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 hogepries-
ters elders zijn, hebben zij de 
bevoegdheid om op de hiervoor 
omschreven wijze een raad bijeen 

 16 a GS Gerechtigheid.  23 a Num. 9:8.   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 beslis-
sing, 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 beslis-
sing 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 wor-
den, op de hiervoor omschreven 
wijze, alsof er geen uitspraak was 
gedaan.

28 Deze raad van elders geves-
tigde hogepriesters, moet alleen 
worden bijeengeroepen voor de 
a moeilijkste zaken aangaande ker-
kelijke aangelegenheden; geen 
gewone of alledaagse zaak mag 
voldoende zijn om een dergelijke 
raad bijeen te roepen.

29 De reizende of elders geves-
tigde hogepriesters hebben de 
bevoegdheid te bepalen of het al 
dan niet nodig is een dergelijke 
raad bijeen te roepen.

30 Er is een verschil tussen de 
hoge raad of de elders geves-
tigde rondreizende hogepriesters, 
en de a rondreizende hoge raad 
bestaande uit de twaalf b aposte-
len, wat hun uitspraken betreft.

31  Tegen de uitspraak van de 
eerste kan beroep worden aange-
tekend; tegen de beslissing van 
de laatste niet.

32 De laatste kan alleen in twijfel 
worden getrokken door de alge-
mene 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, waarte-
gen beroep wordt aangetekend, 
met recht aanspraak kan maken 
op een nieuwe behandeling, na 
het beroep en de bijbehorende 
bewijzen en verklaringen te heb-
ben onderzocht.

34 De twaalf raadsleden trokken 
vervolgens nummers om vast te 
stellen wie als eersten zouden 
spreken, met het volgende resul-
taat: 1: Oliver Cowdery; 2: Joseph 
Coe; 3: Samuel H. Smith; 4: Luke 
Johnson; 5: John S. Carter; 6: Syl-
vester 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

 28 a LV 107:78.  30 a LV 107:23–24, 35–38.   b GS Apostel.
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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 ver-
gaderen in Zion, en wie hun leven 
verliezen, zullen het weer vinden; 
29–40: verschillende broeders wor-
den geroepen om het Zionskamp te 
organiseren en naar Zion te gaan; 
hun wordt overwinning beloofd 
indien zij getrouw zijn.

Voorwaar, Ik zeg u, mijn vrien-
den: Zie, Ik zal u een openbaring 
en een gebod geven, opdat u zult 
weten hoe u moet a handelen bij 
de kwijting van uw plichten met 
betrekking tot de redding en b ver-
lossing van uw broeders die over 
het land Zion zijn verstrooid;

2 a verdreven en geslagen door 
de hand van mijn vijanden, op 
wie Ik mijn verbolgenheid mate-
loos zal uitstorten in de door Mij 
bestemde tijd.

3  Want tot dusver heb Ik hen 
geduld, opdat zij de a maat 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 kas-
tijding, omdat zij niet volledig 
b geluisterd hebben naar de voor-
schriften en geboden die Ik hun  
gegeven heb.

5 Maar voorwaar, Ik zeg u dat 
Ik tot een besluit heb besloten 
dat mijn volk zal verwezenlij-
ken, voor zover zij van dit uur af 
luisteren naar de a raad die Ik, de 
Heer, hun God, hun geven zal.

6 Zie, omdat Ik het heb beslo-
ten, zullen zij van dit uur af 
over mijn vijanden beginnen te  
zegevieren.

7 En door nauwgezet te a luiste-
ren naar alle woorden die Ik, de 
Heer, hun God, tot hen spreken 
zal, zullen zij nooit ophouden te 
zegevieren, totdat de b koninkrij-
ken van de wereld onder mijn 

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.

 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.

AFDELING 103
Openbaring gegeven bij monde van de profeet Joseph Smith op 
24 februari 1834 te Kirtland (Ohio). Deze openbaring werd ontvan-
gen 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.
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voeten worden gelegd en de aarde 
aan de c heiligen wordt d gegeven, 
om haar te e bezitten voor eeuwig 
en altijd.

8  Maar voor zover zij mijn 
geboden niet a onderhouden en 
niet nauwgezet luisteren naar al 
mijn woorden, zullen de konink-
rijken 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 heilan-
den voor de mensen zijn, zijn zij 
als a zout dat zijn kracht verloren 
heeft en voortaan nergens meer 
voor deugt dan om weggewor-
pen en door de mensen vertreden 
te worden.

11 Maar voorwaar, Ik zeg u: Ik 
heb besloten dat uw broeders 
die verstrooid zijn, zullen terug-
keren tot hun a erflanden en de 
woeste plaatsen van Zion zullen 
opbouwen;

12  want na veel a beproeving, 
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 beproe-
vingen van uw broeders heb 
beloofd: uw verlossing en de ver-
lossing van uw broeders, ja, hun 
terugkeer naar het land Zion, om 

er te worden gevestigd, om nooit 
meer te worden neergeworpen.

14 Niettemin, indien zij hun erf-
goed bezoedelen, zullen zij wor-
den neergeworpen, want Ik zal 
hen niet sparen indien zij hun erf-
goed 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 a Mozes de kinderen 
van Israël leidde.

17 Want u bent de kinderen van 
Israël en uit het a nageslacht van 
Abraham, en u moet zeker uit 
de slavernij worden geleid door 
macht en met een uitgestrekte 
arm.

18 En zoals uw vaders aanvan-
kelijk 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 b tegenwoordigheid.

20 Maar Ik zeg tot u: Mijn a enge-
len 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 a man is met wie Ik de 

 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.

 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 

Abraham;  
Abraham,  
verbond van.

 19 a GS Engelen.
  b LV 84:18–24.
 20 a Ex. 14:19–20.
  b LV 100:13.
 21 a LV 101:55–58.
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dienstknecht vergeleek, tot wie de 
heer van de b wijngaard sprak in 
de gelijkenis die Ik u heb gegeven.

22  Daarom, laat mijn dienst-
knecht Joseph Smith jr. zeggen 
tot de a sterkte van mijn huis, mijn 
jongemannen en hen die van mid-
delbare 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 a aankopen, zoals Ik 
hun heb geboden.

24  En voor zover mijn vijan-
den, na deze getuigenissen die u 
tegen hen hebt ingebracht voor 
mijn aangezicht, tegen u opko-
men om u te verdrijven uit mijn 
goede a land, 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 a aflegt, zal het 
weer vinden.

28  En wie niet bereid is zijn 
leven omwille van Mij af te leg-
gen, is mijn discipel niet.

29  Het is mijn wil dat mijn 
dienstknecht a Sidney Rigdon 
zijn stem verheft in de vergade-
ringen in de oostelijke staten, om 
de kerkgemeenten erop voor te 
bereiden de geboden te onder-
houden die Ik hun heb gegeven 
in verband met de terugkeer en 
verlossing van Zion.

30  Het is mijn wil dat mijn 
dienstknecht a Parley P. Pratt en 
mijn dienstknecht Lyman Wight 
niet naar het land van hun broe-
ders terugkeren, alvorens zij 
groepen van tien, of van twin-
tig, 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 b sterkte  
van mijn huis.

31 Zie, dit is mijn wil; vraag en 
u zult ontvangen; maar de men-
sen doen a niet altijd mijn wil.

32 Daarom, indien u er geen vijf-
honderd kunt verkrijgen, streef er 
dan ijverig naar zo mogelijk drie-
honderd te verkrijgen.

33  En indien u er geen drie-
honderd 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 optrek-
ken alvorens u honderd van de 
sterkte van mijn huis hebt ver-
kregen om met u op te trekken 
naar het land Zion.

 21 b GS Wijngaard van de 
Heer.

 22 a LV 35:13–14; 105:16, 
29–30.

 23 a LV 42:35–36; 57:5–7; 

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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1–10: de heiligen die tegen de ver-
enigde orde overtreden, zullen wor-
den 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 broe-
ders worden vastgesteld; 47–53: de 

verenigde orde in Kirtland en de orde 
in Zion moeten afzonderlijk functi-
oneren; 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 

 35 a LV 84:31.  36 a GS IJver.   b LV 104:79–82.

AFDELING 104
Openbaring over de Verenigde Firma (zie de opschriften van de afde-
lingen 78 en 82), gegeven aan de profeet Joseph Smith op 23 april 1834 
in of bij Kirtland (Ohio). De gelegenheid was waarschijnlijk een raads-
vergadering 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 ont-
bonden. 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’.

35  Daarom, zoals Ik u heb 
gezegd: Vraag en u zult ontvan-
gen; bid ernstig dat mijn dienst-
knecht 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 heer-
lijkheid valt u ten deel door uw 
a ijver, getrouwheid en gelovige 
b gebeden.

37 Laat mijn dienstknecht Par-
ley  P. Pratt samen met mijn 

dienstknecht Joseph Smith jr. 
reizen.

38 Laat mijn dienstknecht Lyman 
Wight samen met mijn dienst-
knecht Sidney Rigdon reizen.

39  Laat mijn dienstknecht 
Hyrum Smith samen met mijn 
dienstknecht Frederick  G. Wil-
liams reizen.

40 Laat mijn dienstknecht Orson 
Hyde samen met mijn dienst-
knecht Orson Pratt reizen, waar-
heen ook mijn dienstknecht Joseph 
Smith jr. hun aanraadt te gaan, ter 
vervulling van deze geboden die 
Ik u heb gegeven; en laat het ove-
rige in mijn handen. Ja, amen.
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al hun schulden betalen; dan zal de 
Heer hen uit hun financiële knecht-
schap bevrijden.

Voorwaar, Ik zeg u, mijn vrien-
den: Ik geef u raad, en een gebod, 
aangaande alle eigendommen die 
het bezit zijn van de orde die vol-
gens mijn gebod moest worden 
georganiseerd en gesticht, om 
een a verenigde 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, onverander-
lijk 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 verbro-
ken wegens a hebzucht, 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 over-
treder blijkt te zijn, of met andere 
woorden, het verbond verbreekt 
waarmee u gebonden bent, hij tij-
dens zijn leven vervloekt zal zijn 

en vertreden zal worden door wie 
Ik wil;

6 want Ik, de Heer, laat niet met 
Mij a spotten in deze zaken —

7 en dit alles opdat de onschul-
digen onder u niet met de 
onrechtvaardigen zullen worden 
veroordeeld, en opdat de schul-
digen onder u niet zullen ontko-
men; 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 a afgesneden, kunt u tot aan 
de dag van verlossing niet aan de 
b slagen van c Satan 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 bevon-
den 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 a brengen.

11 Dit is wijsheid in mijn bestel; 
welnu, Ik geef u een gebod, dat 
u zich zult organiseren en eenie-
der zijn a rentmeesterschap zult 
toewijzen;

12 opdat eenieder aan Mij reken-
schap zal kunnen afleggen van 
het rentmeesterschap dat hem is 
toegewezen.

13 Want het is raadzaam dat Ik, 

104 1 a LV 78:3–15.  
GS Verenigde orde.

 4 a GS Begeerte, bege-
ren, begerig.

 6 a Gal. 6:7–9.

 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.

LEER EN VERBONDEN 104:1–13 254



de Heer, eenieder a verantwoor-
delijk stel als b rentmeester over 
aardse zegeningen, die Ik voor 
mijn schepselen heb geschapen 
en bereid.

14  Ik, de Heer, heb de heme-
len uitgespannen en de aarde 
a gebouwd, waarlijk het b werk 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 a wijze; en zie, dit is 
de wijze waarop Ik, de Heer, heb 
besloten voor mijn heiligen te zor-
gen, opdat de b armen verhoogd 
zullen worden, doordat de rijken 
verlaagd worden.

17 Want de a aarde is vol, en er is 
meer dan genoeg; ja, Ik heb alle 
dingen bereid, en heb het de men-
senkinderen gegeven naar b eigen 
believen te handelen.

18  Daarom, indien iemand 
neemt van de a overvloed die Ik 
heb gemaakt, en niet zijn deel, 
volgens de b wet van mijn evange-
lie, aan de c armen en behoeftigen 
geeft, zal hij, onder kwelling, met 
de goddelozen, zijn ogen opslaan 
in de d hel.

19  En nu, voorwaar, Ik zeg u 
aangaande de eigendommen van 
de a orde —

20  laat mijn dienstknecht Sid-
ney Rigdon de plek waar hij 
nu woont, en het perceel van 
de looierij, als zijn rentmeester-
schap toegewezen krijgen voor 
zijn onderhoud terwijl hij in mijn 
wijngaard arbeidt, zoals Ik wil, 
wanneer Ik hem gebieden zal.

21  En laat alle dingen wor-
den 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 Rig-
don als zegen op hem, en op zijn 
nakomelingen na hem;

23 en Ik zal zegeningen verme-
nigvuldigen op hem, voor zover 
hij nederig zal zijn voor mijn 
aangezicht.

24 En voorts, laat mijn dienst-
knecht Martin Harris als zijn 
rentmeesterschap toegewezen 
krijgen, voor hem en zijn nako-
melingen 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 vermenigvuldi-
gen op hem en zijn nakomelingen 
na hem.

26  En laat mijn dienstknecht 

 13 a GS 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.

 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 geldmidde-
len wijden aan de verkondiging 
van mijn woorden, zoals mijn 
dienstknecht Joseph Smith jr. zal 
aangeven.

27 En voorts, laat mijn dienst-
knecht Frederick  G. Williams 
de plek hebben waarop hij nu  
woont.

28  En laat mijn dienstknecht 
Oliver Cowdery het perceel heb-
ben 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 rentmeester-
schap zijn, dat hun zal worden 
toegewezen.

31 En voor zover zij getrouw zijn, 
zie, zal Ik hen zegenen, en zege-
ningen 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 dienst-
knecht John Johnson het huis 
hebben waarin hij woont, en het 
erfdeel, alles behalve de grond 
die bestemd is voor de a bouw van 
mijn huizen, die deel uitmaakt 

van dat erfdeel, en die perce-
len 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 uitge-
zet voor de opbouw van de stad 
van mijn heiligen, voor zover het 
hem wordt bekendgemaakt door 
de a stem 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 menigvuldig-
heid van zegeningen op hem 
vermenigvuldigen.

39 En voorts, laat mijn dienst-
knecht 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 hoekper-
ceel ten zuiden van de winkel, en 
ook het perceel waarop de potas-
branderij zich bevindt.

40  En dit alles heb Ik mijn 
dienstknecht Newel K. Whitney 
toegewezen als zijn rentmees-
terschap, als een zegening op 
hem en zijn nakomelingen na 
hem, ten behoeve van de winkel 
van mijn orde, die Ik heb geves-
tigd voor mijn ring in het land  
Kirtland.

 34 a LV 94:3, 10.  36 a GS Openbaring.  39 a GS Whitney, Newel K.
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41 Ja, voorwaar, dat is het rent-
meesterschap dat Ik heb toege-
wezen aan mijn dienstknecht 
Newel K. Whitney, namelijk deze 
winkel in zijn geheel, aan hem 
en zijn a gevolmachtigde, en zijn 
nakomelingen na hem.

42 En voor zover hij getrouw is in 
het onderhouden van mijn gebo-
den, 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 dienst-
knecht Joseph Smith jr. het per-
ceel 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 a vader, voor 
zijn onderhoud; daarom zal hij 
gerekend worden tot het huisge-
zin van mijn dienstknecht Joseph 
Smith jr.

46  En Ik zal zegeningen ver-
menigvuldigen 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 aan-
gaande Zion, dat u als verenigde 

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 Ver-
enigde Orde van de a ring 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 zul-
len 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 a verdrijving 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 broe-
ders, 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 raadsver-
gadering zal worden besloten, 
zoals uw omstandigheden het 
toelaten en de stem van de raad  
aangeeft.

 41 a LV 84:112–113.
 45 a LV 90:20.  

GS Smith sr., Joseph.

 48 a LV 82:13; 94:1; 109:59.  
GS Ring.

 51 a LV 109:47.

 52 a GS Verbond.
  b GS Begeerte, begeren, 

begerig.
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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 hui-
chelaars bevonden en zijn de 
verbonden die u met Mij hebt 
gesloten, verbroken;

56 en indien de eigendommen 
van Mij zijn, dan bent u a rent-
meesters; anders bent u geen 
rentmeesters.

57 Maar voorwaar, Ik zeg u: Ik 
heb u aangewezen om rentmees-
ters over mijn huis te zijn, ja, met 
recht rentmeesters.

58 En met dit doel heb Ik u gebo-
den u te organiseren, namelijk om 
a mijn woorden te drukken, de vol-
heid van mijn Schriften, de open-
baringen 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 bou-
wen, en mijn volk voor te berei-
den op de a tijd 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 aan-
wijzen om de schatkamer te behe-
ren, 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, 

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 uit-
gezonderd, met als doel deze hei-
lige 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 schat-
kamer van de Heer worden 
genoemd; en er zal een zegel op 
gehouden worden, opdat zij hei-
lig en de Heer gewijd zal zijn.

67  En voorts zal er nog een 
andere schatkamer worden 
bereid, en een schatmeester aan-
gewezen 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 

 56 a GS Rentmeester, 
rentmeesterschap.

 58 a GS Bijbelvertaling van 
Joseph Smith (BJS).

 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 hon-
derd of van vijftig of van twintig 
of van tien of van vijf.

69  Of met andere woorden: 
Indien iemand onder u vijf dol-
lar 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 wor-
den genoemd, noch enig deel  
ervan.

71 En geen enkel deel mag wor-
den gebruikt, of uit de schatkamer 
genomen, dan alleen door de stem 
en algemene instemming van de 
orde.

72 En dit zal de stem en alge-
mene 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 rentmeester-
schap te kunnen uitoefenen —

74 totdat hij een overtreder blijkt 
te zijn en het voor de raad van 
de orde duidelijk is dat hij een 

ontrouwe en a onverstandige rent-
meester is.

75 Maar zolang hij volledig in 
de kerkgemeenschap is opgeno-
men 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 overtre-
ding 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 verwij-
derd 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 a schulden 
b betaalt.

79 En het is mijn wil dat u zich 
voor Mij a verootmoedigt, en deze 
zegen verkrijgt door uw b ijver 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 mid-
delen zend voor uw bevrijding.

81 Daarom, schrijf spoedig naar 
New York, en schrijf volgens het-
geen mijn a Geest u ingeeft; en Ik 
zal het hart verzachten van hen 
bij wie u in de schuld staat, zodat 

 74 a Luk. 16:1–12.
 77 a LV 107:99–100.
 78 a GS Schuld.
  b LV 42:54.

 79 a GS Nederig, 
nederigheid, 
vernederen, 
verootmoedigen 

(zich).
  b GS IJver.
 80 a Jak. 5:15.
 81 a GS Heilige Geest.
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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 voe-
ren; 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 wor-
den gekocht; 31–34: de ouderlingen 
moeten een begiftiging ontvangen 

in het huis des Heren te Kirtland; 
35–37: heiligen die zowel geroepen 
als gekozen zijn, zullen geheiligd 
worden; 38–41: de heiligen moe-
ten 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 —

 82 a Luk. 14:11; LV 67:10.   b LV 103:36. 105 1 a LV 100:13.

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 hei-
ligen 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.

het uit hun gedachten zal worden 
weggenomen om u moeilijkheden 
te bezorgen.

82 En voor zover u a ootmoedig 
en getrouw bent en mijn naam 
aanroept, zie, zal Ik u de b over-
winning 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.

85 En beleen deze ene keer de 
eigendommen die Ik u in han-
den heb gegeven, door met alge-
mene 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.
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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 afzonder-
lijke 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 a geven niet, zoals hei-
ligen behoren te doen, van hun 
bezit aan de armen en bezochten 
onder hen;

4  en zijn niet a één volgens de 
eenheid die de wet van het celes-
tiale koninkrijk vereist;

5  en a Zion kan niet worden 
opgebouwd, b anders dan door de 
beginselen van de c wet van het 
celestiale koninkrijk; anders kan 
Ik haar niet tot Mij nemen.

6 En mijn volk moet wel wor-
den a gekastijd totdat het b gehoor-
zaamheid leert, desnoods door de 
dingen die het verduurt.

7  Ik spreek niet over hen die 
zijn aangewezen om mijn volk 
te leiden, die de a eerste ouder-
lingen 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 

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 zul-
len zijn, en opdat mijn volk gron-
diger onderricht kan worden, 
en ondervinding zal hebben en 
meer zal weten over zijn a plicht 
en de dingen die Ik van hen  
verlang.

11  En dat kan niet worden 
teweeggebracht alvorens mijn 
a ouderlingen met macht van 
omhoog b begiftigd zijn.

12  Want zie, Ik heb een grote 
begiftiging en zegen bereid om op 
hen te worden a uitgestort, voor 
zover zij getrouw zijn en in oot-
moed blijven wandelen voor mijn 
aangezicht.

13 Daarom is het raadzaam in 
mijn bestel dat mijn ouderlingen 
een korte tijd wachten op de ver-
lossing van Zion.

14 Want zie, Ik verlang niet van 
hen dat zij de strijd van Zion voe-
ren; want, zoals Ik in een vorig 
gebod heb gezegd, zo zal Ik het 
ook volbrengen: Ik zal uw a strijd 
voeren.

 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.

 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.
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 15 a LV 1:13–14.
  b LV 112:24–26.  

GS Godslastering, 
lasteren, vloeken.

  c LV 84:3–4; 103:35.

 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.

15  Zie, Ik heb de a verwoester 
uitgezonden om mijn vijanden 
te vernietigen en te verwoesten; 
en niet vele jaren hierna zullen er 
geen meer over zijn om mijn erf-
goed te bezoedelen, en mijn naam 
te b lasteren in de gebieden die Ik 
c geheiligd heb voor de vergade-
ring van mijn heiligen.

16  Zie, Ik heb mijn dienst-
knecht Joseph Smith jr. gebo-
den te zeggen tot de a sterkte 
van mijn huis, ja, mijn krijgslie-
den, 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 b wachters  
verdrijven;

17  maar de sterkte van mijn 
huis heeft niet naar mijn woor-
den geluisterd.

18 Maar voor zover er zijn die 
wél naar mijn woorden hebben 
geluisterd, heb Ik een zegen en 
een a begiftiging 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 a geloof.

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;

21 en zij die niet kunnen blij-
ven, die een gezin in het oos-
ten 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 ootmoe-
dig 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 ver-
gader 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 a vrede en veiligheid 
zult rusten, terwijl u tot de bevol-
king 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 bevol-
king verwerven, totdat het a leger 
van Israël zeer groot wordt.
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27  En van tijd tot tijd zal Ik 
het hart van de bevolking ver-
zachten, 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 man-
nen uit te zenden ter vervulling 
van hetgeen Ik heb geboden aan-
gaande de b aankoop 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 zul-
len bezitten volgens de a wet-
ten 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 heb-
ben gekocht, en aan het omver-
werpen van de torens van mijn 
vijanden, die zich daarop kunnen 
bevinden, en aan het uiteendrij-
ven van hun wachters, en aan het 
Mij b wreken op mijn vijanden tot 
in het derde en vierde geslacht 
van hen die Mij haten.

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 zul-
len 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 b onder-
werpen.

33  Voorwaar, Ik zeg u: Het is 
raadzaam in mijn bestel dat de 
eerste ouderlingen van mijn kerk 
hun a begiftiging van omhoog ont-
vangen in mijn huis, dat Ik u heb 
geboden voor mijn naam te bou-
wen in het land Kirtland.

34 En laten die geboden die Ik 
heb gegeven aangaande Zion en 
haar a wet, worden uitgevoerd en 
vervuld na haar verlossing.

35 Er is een dag van a roeping 
geweest, maar de tijd is aangebro-
ken voor een dag van verkiezing; 
en laten zij die het b waardig zijn, 
gekozen worden.

36 En het zal mijn dienstknecht 
door de stem van de Geest 
worden bekendgemaakt wie 

 27 a Gen. 47:1–12.
 28 a LV 101:73.
  b LV 42:35–36.
 29 a LV 42:30.  

GS Toewijden, wet van 
toewijding;  
Verenigde orde.

 30 a LV 35:13–14; 101:55; 
103:22, 26.

  b LV 97:22.
 31 a GS Heiliging.
  b Hoogl. 6:10;  

LV 5:14; 109:73.
 32 a Openb. 11:15.  

GS Koninkrijk van God 
of koninkrijk van de 
hemel.

  b GS Bestuur.

 33 a LV 95:8–9.  
GS Begiftiging.

 34 a I.E. LV 42 staat bekend 
als de ‘Wet’.

 35 a GS Roepen, roeping, 
door God geroepen.

  b GS Waardig, 
waardigheid.

LEER EN VERBONDEN 105:27–36263



1–3: Warren  A. Cowdery wordt 
geroepen als plaatselijke preside-
rende functionaris; 4–5: de weder-
komst 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 dienst-
knecht Warren  A. Cowdery 
aangewezen wordt als en geor-
dend wordt tot presiderende 
hogepriester van mijn kerkge-
meente in het land a Freedom en  
omstreken;

2 en mijn eeuwigdurend evange-
lie predikt en zijn stem verheft en 
het volk waarschuwt, niet alleen 

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 b koninkrijk van de hemel 
en zijn gerechtigheid, en alle 
noodzakelijke dingen zullen daar-
aan worden toegevoegd; want de 
c arbeider is zijn loon waard.

4 En voorts, voorwaar, Ik zeg u: 
De a komst van de Heer b is nabij, 
en zij overvalt de wereld als een 
c dief in de nacht —

5 daarom, omgord uw lendenen, 
opdat u kinderen van het a licht 
zult zijn, en opdat die dag u niet 
zal b overvallen als een dief.

 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.

 41 a Matt. 28:19–20.
106 1 a I.E. de stad Freedom 

(New York)  
en omgeving.

 3 a Matt. 6:33.
  b GS Koninkrijk van 

God of koninkrijk 
van de hemel.

  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.

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.

a gekozen zijn; en zij zullen wor-
den b geheiligd;

37  en voor zover zij de a raad 
opvolgen die zij ontvangen, zul-
len 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 men-
sen die u hebben geslagen, maar 
bij alle mensen;

39 en hef een a vredesbanier op 
en verkondig vrede aan de einden 
der aarde;

40  en doe hun die u hebben 
geslagen, vredesvoorstellen vol-
gens de stem van de Geest die in 
u is, en a alle dingen zullen voor 
uw welzijn samenwerken.

41 Welnu, wees getrouw; en zie, 
ja, zie, a Ik ben met u, ja, tot het 
einde. Ja, amen.
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1–6: er zijn twee priesterschappen: 
het Melchizedeks en het Aäronisch; 
7–12: wie het Melchizedeks priester-
schap dragen, hebben de bevoegdheid 
in alle functies van de kerk te offici-
eren; 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 priester-
schap omvat de sleutels van de bedie-
ning van engelen; 21–38: het Eerste 
Presidium, de Twaalf en de Zeven-
tig vormen de presiderende quorums, 

wier beslissingen in eenheid en 
gerechtigheid genomen moeten wor-
den; 39–52: de patriarchale orde vast-
gesteld 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: bisschop-
pen fungeren als gewone rechter in 
Israël; 77–84: het Eerste Presidium 
en de Twaalf vormen de hoogste recht-
bank in de kerk; 85–100: presidenten 
in de priesterschap besturen hun res-
pectieve quorums.

 7 a GS IJdel, ijdelheid.
 8 a GS Genade.

  b Joh. 14:2;  
Ether 12:32–34;  

LV 59:2; 76:111;  
81:6; 98:18.

AFDELING 107
Openbaring over het priesterschap, gegeven bij monde van de pro-
feet Joseph Smith rond april 1835 te Kirtland (Ohio). Hoewel deze 
afdeling in 1835 is vastgelegd, bevestigen de geschiedkundige ver-
slagen 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.

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 a ijdelheid 

van zijn hart, zal Ik hem verhef-
fen, voor zover hij zich veroot-
moedigt voor mijn aangezicht.

8 En Ik zal hem a genade en zeker-
heid 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 b woningen 
van mijn Vader. Ja, amen.
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107 1 a GS Melchizedeks 
priesterschap.

  b GS Aäronisch 
priesterschap.

 2 a BJS Gen. 14:25–40 
(Aanhangsel);  
LV 84:14.  
GS Melchizedek.

 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.

Er zijn in de kerk twee pries-
terschappen, namelijk het 
a Melchizedeks en het b Aäro-
nisch, waaronder het Levitisch 
priesterschap.

2 Waarom het eerste het a Mel-
chizedeks priesterschap wordt 
genoemd, is omdat Melchizedek 
zulk een groot hogepriester was.

3 Voor zijn tijd werd het het hei-
lig priesterschap naar de a orde van 
de Zoon van God genoemd.

4 Maar uit respect of a eerbied 
voor de naam van het Opper-
wezen, om een al te veelvuldige 
herhaling van zijn naam te ver-
mijden, heeft de kerk in de dagen 
vanouds dat priesterschap ver-
noemd naar Melchizedek, ofwel 
het Melchizedeks priesterschap.

5 Alle andere bevoegdheden of 
functies in de kerk zijn a toevoe-
gingen aan dat priesterschap.

6 Er zijn echter twee onderdelen 
of hoofdgroepen — de een is het 
Melchizedeks priesterschap en de 
ander is het Aäronisch of a Levi-
tisch priesterschap.

7 Het ambt van a ouderling valt 
onder het priesterschap van 
Melchizedek.

8  Het Melchizedeks priester-
schap omvat het recht van pre-
sideren en bezit de macht en het 
a gezag over alle ambten in de 
kerk, in alle tijdperken van de 

wereld, om geestelijke zaken te 
besturen.

9 Het a Presidium van de Hoge 
Priesterschap, naar de orde van 
Melchizedek, heeft het recht van 
officiëren in alle ambten van de 
kerk.

10 a Hogepriesters naar de orde 
van het Melchizedeks priester-
schap hebben het b recht, 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 hogepries-
ter, in zijn plaats te officiëren.

12 De hogepriester en ouderling 
moeten in geestelijke zaken han-
delen overeenkomstig de verbon-
den en geboden van de kerk; en 
zij hebben het recht in al die amb-
ten van de kerk te officiëren als 
er geen hogere autoriteiten aan-
wezig 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 pries-
terschap wordt genoemd, is 
omdat het een a toevoeging is aan 
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het grotere of het Melchizedeks 
priesterschap, en bevoegdheid 
bezit tot het bedienen van uiter-
lijke verordeningen.

15 De a bisschap vormt het presi-
dium 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 a letterlijke afstam-
meling van Aäron is.

17  Maar aangezien een hoge-
priester in het Melchizedeks 
priesterschap bevoegd is om in 
alle lagere ambten te officiëren, 
mag hij in het ambt van bisschop 
officiëren wanneer er geen letter-
lijke afstammeling van Aäron te 
vinden is, mits hij tot die macht 
wordt geroepen en aangesteld en 
a geordend onder de handen van 
het b presidium van de Melchi-
zedekse priesterschap.

18 De macht en het gezag van 
het hogere of Melchizedeks pries-
terschap bestaat in het dragen van 
de a sleutels van alle geestelijke 
zegeningen van de kerk —

19 het voorrecht te hebben om de 
a verborgenheden van het konink-
rijk van de hemel te ontvangen, 
de hemelen voor zich geopend 
te hebben, deel te hebben aan 

de b algemene samenkomst en 
kerk van de Eerstgeborene, en 
de gemeenschap en tegenwoor-
digheid te genieten van God de 
Vader, en Jezus, de c Middelaar 
van het nieuwe verbond.

20 De macht en het gezag van 
het lagere of Aäronisch priester-
schap bestaat in het dragen van 
de a sleutels van de bediening van 
engelen, en in het bedienen van 
uiterlijke b verordeningen, de let-
ter van het evangelie, de c doop 
van bekering tot d vergeving van 
zonden, overeenkomstig de ver-
bonden en geboden.

21  Noodzakelijkerwijs komen 
er presidenten, of presiderende 
ambtsdragers, voort uit hen die 
geordend zijn tot de verschil-
lende ambten in deze twee pries-
terschappen, of ze worden uit hun 
midden aangewezen.

22 Uit de a Melchizedekse pries-
terschap vormen drie b preside-
rende hogepriesters, gekozen 
door de groep, aangewezen en tot 
dat ambt geordend, en c gesteund 
door het vertrouwen, het geloof 
en het gebed van de kerk, een 
quorum van het presidium van 
de kerk.

23 De a twaalf reizende raadsle-
den zijn geroepen om de twaalf 
b apostelen te zijn, of de bijzondere 

 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.  

GS Verborgenheden 
van God.

  b Hebr. 12:22–24.
  c GS Middelaar.
 20 a LV 13; 84:26–27.
  b GS Verordeningen.
  c GS Doop, dopen.
  d GS Vergeving van 

zonden.

 22 a GS Melchizedeks 
priesterschap.

  b LV 90:3, 6; 107:9, 
65–67, 78–84, 91–92.

  c GS Steunen van 
kerkleiders.

 23 a LV 107:33–35.
  b GS Apostel.

LEER EN VERBONDEN 107:15–23267



getuigen van de naam van Chris-
tus in de gehele wereld — waar-
door 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 a Zeventig zijn geroe-
pen om het evangelie te predi-
ken en om bijzondere getuigen 
te zijn voor de andere volken 
en in de gehele wereld — waar-
door 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 bijzon-
dere getuigen of apostelen.

27  En ieder besluit dat door 
één van deze quorums wordt 
genomen, moet door de eenpa-
rige 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 omstan-
digheden een andere moge-
lijkheid uitsluiten, mag de 
aanwezige meerderheid een quo-
rum vormen —

29 tenzij dat het geval is, heb-
ben hun besluiten niet het recht 
op dezelfde zegeningen als de 

besluiten van een quorum van 
drie presidenten in vroeger 
dagen, die naar de orde van Mel-
chizedek geordend waren, en 
rechtvaardige en heilige mannen 
waren.

30 De besluiten van deze quo-
rums, of één daarvan, moeten 
genomen worden in alle a recht-
vaardigheid, in heiligheid en 
nederigheid van hart, zachtmoe-
digheid en lankmoedigheid, en 
in geloof en b deugd en kennis, 
matigheid, geduld, godsvrucht, 
broederlijke vriendelijkheid en 
naastenliefde;

31 want de belofte luidt dat zij, 
indien deze dingen overvloe-
dig bij hen aanwezig zijn, niet 
a onvruchtbaar zullen zijn in de 
kennis van de Heer.

32 En ingeval enig besluit van 
deze quorums in onrechtvaardig-
heid genomen is, kan het voor 
een algemene vergadering wor-
den gebracht van de verschil-
lende quorums, die de geestelijke 
gezagsdragers van de kerk vor-
men; op geen andere wijze kan 
er beroep worden aangetekend 
tegen hun besluit.

33 De Twaalf vormen een rei-
zende presiderende hoge raad, 
om in de naam van de Heer te 
officiëren, op aanwijzing van het 
presidium van de kerk, in over-
eenstemming met de wet van de 
hemel; om de kerk op te bou-
wen en al haar aangelegenhe-
den onder alle natiën te regelen, 

 25 a GS Zeventig.
 30 a LV 121:36.  

GS Rechtvaardig, 

rechtvaardigen, 
rechtvaardigheid.

  b LV 121:41.  

GS Deugd, deugdzaam, 
deugdzaamheid.

 31 a 2 Petr. 1:5–8.
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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 han-
delen 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 aangelegen-
heden onder alle natiën, ten eer-
ste ten behoeve van de andere 
volken, en dan ten behoeve van  
de Joden —

35  waarbij de Twaalf, die de 
sleutels dragen, worden uitgezon-
den om de deur te openen door 
de verkondiging van het evange-
lie van Jezus Christus, en wel ten 
eerste ten behoeve van de andere 
volken, en dan ten behoeve van 
de Joden.

36 De vaste a hoge 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 beslui-
ten evenveel gezag heeft inzake 
de aangelegenheden van de kerk 
als de raden van twaalf in de rin-
gen van Zion.

38 Het is de plicht van de rei-
zende hoge raad, wanneer zij 
hulp nodig hebben bij het voldoen 
aan de verschillende verzoeken 
om het evangelie te prediken en 

te bedienen, een beroep te doen 
op de a Zeventig, 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 open-
baring worden aangewezen —

40  de orde van dat priester-
schap werd gevestigd om van 
vader op zoon te worden over-
gedragen, 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 a Adam en is door 
b afstamming op de volgende 
wijze doorgegeven:

42 van Adam op a Seth, die op 
de leeftijd van negenenzestig 
jaar door Adam werd geordend 
en drie jaar voor zijn (Adams) 
dood een zegen van hem ont-
ving en van zijn vader de belofte 
van God kreeg dat zijn nakome-
lingen 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 a vol-
maakt mens, en hij was zozeer 
het b evenbeeld van zijn vader 
dat hij in alle opzichten op zijn 
vader leek en alleen door zijn leef-
tijd van hem te onderscheiden  
was.

44 Enos werd op de leeftijd van 

 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 GS Zeventig.
 39 a GS Evangelist;  

Patriarch, patriarchaal.
 41 a GS Adam.
  b Gen. 5;  

LV 84:6–16;  
Moz. 6:10–25.

 42 a GS Seth.
 43 a GS Volmaakt.
  b Gen. 5:3.
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honderdvierendertig jaar en vier 
maanden geordend door de hand 
van Adam.

45 God riep Kenan in de wilder-
nis in zijn veertigste levensjaar; 
en hij ontmoette Adam terwijl hij 
op reis was naar de plaats She-
dolamak. Hij was zevenentach-
tig jaar toen hij zijn ordening 
ontving.

46  Mahalaleël was vierhon-
derdzesennegentig 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  a Henoch 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 aan-
gezicht; en hij a wandelde met 
God driehonderdvijfenzestig 
jaar lang, zodat hij vierhonderd-
dertig jaar oud was toen hij werd 
b opgenomen.

50 a Methusalach 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.

52 a 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, Maha-
laleël, Jered, Henoch en Methu-
salach, 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 zegen-
den 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 voortko-
men en u bent voor eeuwig a vorst 
over hen.

56 En Adam stond op te midden 
van de vergadering; en niettegen-
staande hij door ouderdom gebo-
gen was, a voorspelde hij, vervuld 
met de Heilige Geest, alles wat 
zijn nakomelingen zou overko-
men 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 ambtsdra-
gers van de kerk te b ordenen en 
te organiseren, overeenkomstig 
de openbaring die luidt:

 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 GS Noach, aartsvader 
uit de Bijbel.

 53 a GS Hogepriester.
  b LV 78:15; 116.  

GS Adam-ondi-Ahman.
 54 a LV 128:21.  

GS Adam.
  b GS Michaël.
 55 a LV 78:16.
 56 a Moz. 5:10.
 58 a GS Apostel.
  b GS Ordenen, ordening.
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 59 a LV 43:2–9.
 60 a LV 107:89–90.
 61 a LV 107:87.
 62 a LV 107:85–86.
 66 a LV 107:9, 91–92.  

GS President.
 67 a GS Handoplegging.
 68 a GS Bisschop.
 69 a GS Melchizedeks 

priesterschap.

  b LV 68:14–24; 84:18; 
107:13–17.

 72 a LV 58:17–18.

59 Aan de kerk van Christus in 
het land Zion, als toevoeging aan 
de kerkelijke a wetten met betrek-
king 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 a priesters om hen te 
presideren die het ambt van pries-
ter bekleden;

62 en ook a leraren 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 aan-
stelling, overeenkomstig de 
verbonden en geboden van de  
kerk.

64 Dan komt het hoge priester-
schap, 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 a handoplegging.

68 Daarom, het ambt van bis-
schop is daaraan niet gelijk; want 
het ambt van a bisschop bestaat uit 
het besturen van alle stoffelijke 
zaken;

69 niettemin moet een bisschop 
uit de a hoge priesterschap wor-
den gekozen, tenzij hij een b letter-
lijke afstammeling van Aäron is;

70 want tenzij hij een letterlijke 
afstammeling van Aäron is, kan 
hij de sleutels van dat priester-
schap niet dragen.

71 Niettemin kan een hogepries-
ter, dat wil zeggen naar de orde 
van Melchizedek, worden aan-
gesteld voor het bedienen van 
stoffelijke zaken, hebbende een 
kennis daarvan door de Geest van 
de waarheid;

72 en ook om a rechter in Israël te 
zijn, om de zaken van de kerk te 
behartigen, om te oordelen over 
overtreders naar de getuigenver-
klaringen 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 inwo-
ners van Zion, of in een ring van 
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Zion, of in enige gemeente van de 
kerk waar hij tot deze bediening 
wordt aangesteld, totdat de gren-
zen 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 aangewe-
zen, zullen zij datzelfde ambt 
uitoefenen.

76 Maar een letterlijke afstam-
meling van Aäron heeft wettelijk 
recht op het presidentschap van 
deze priesterschap, op de a sleu-
tels van deze bediening, om het 
ambt van bisschop zelfstandig uit 
te oefenen, zonder raadgevers, 
om als rechter in Israël op te tre-
den, behalve wanneer een presi-
dent 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 aangelegenhe-
den van de kerk, en de a moeilijk-
ste gevallen van de kerk, moeten, 
voor zover de beslissing van de 
bisschop of de rechters niet bevre-
digend is, worden overgedragen 
en voorgelegd aan de raad van 
de kerk, in de tegenwoordigheid 
van het b Presidium van de Hoge 
Priesterschap.

79 En het presidium van de raad 
van de hoge priesterschap heeft 
de bevoegdheid andere hoge-
priesters te roepen, namelijk 

twaalf, om als raadgevers te assis-
teren; en aldus hebben het Presi-
dium 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 betrek-
king 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 raad-
gevers uit de hoge priesterschap 
wordt bijgestaan;

83  en hun uitspraak op zijn 
hoofd maakt een eind aan de dis-
cussie over hem.

84  Aldus is niemand gevrij-
waard van de a gerechtigheid en 
de wetten van God, opdat alle 
dingen ordelijk en in alle ernst 
voor zijn aangezicht zullen wor-
den gedaan, volgens waarheid en 
gerechtigheid.

85 En voorts, voorwaar, Ik zeg 
u: Het is de plicht van een pre-
sident van het ambt van a diaken 
om twaalf diakenen te preside-
ren, in raadsvergadering met 
hen bijeen te komen, en hun  

 76 a GS Sleutels van het 
priesterschap.

 78 a LV 102:13, 28.
  b LV 68:22.

 84 a GS Gerechtigheid.
 85 a GS Diaken.
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 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 GS Ouderling.
 90 a LV 124:137.
 91 a LV 107:9, 65–67.
  b LV 28:2; 103:16–21.
 92 a Mos. 8:13–18.  

GS Ziener.
  b GS Openbaring.
  c LV 21:1.  

GS Profeet.
  d GS Gaven van de 

Geest.
 93 a LV 107:38.  

GS Zeventig.
 97 a LV 124:138–139.

hun plicht te b leren, elkaar opbou-
wend, zoals aangegeven is vol-
gens 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 raadsverga-
dering 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 aangege-
ven is in de verbonden —

88  deze president moet a bis-
schop 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 overeen-
komstig de verbonden.

90 Dit presidium verschilt van 
dat van de Zeventig en is bedoeld 
voor hen die niet over de gehele 
wereld a reizen.

91 En voorts is het de plicht van 
de president van het ambt van het 
hoge priesterschap om de gehele 

kerk te a presideren, en te zijn 
zoals b Mozes —

92 zie, hier is wijsheid: ja, a zie-
ner, b openbaarder, vertaler en 
c profeet te zijn, met alle d gaven 
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 a Zeventig 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 kie-
zen 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 eer-
ste voor de andere volken en ook 
voor de Joden.

98 Terwijl andere ambtsdragers 
van de kerk, die geen deel uitma-
ken 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 
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1–3: Lyman Shermans zonden zijn 
hem vergeven; 4–5: hij zal gerekend 
worden tot de leidinggevende ouder-
lingen van de kerk; 6–8: hij is geroe-
pen 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 a gerust 
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 

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 a belofte van de 
Vader aan u, indien u getrouw 
blijft.

6  En deze zal voor u in ver-
vulling gaan op die dag dat u 
bevoegd zult zijn om mijn evan-
gelie te a prediken overal waar 
Ik u vanaf dat moment zenden  
zal.

7 Daarom, a versterk uw broe-
ders door al uw conversatie, door 
al uw gebeden, door al uw aan-
sporingen, en door al uw doen 
en laten.

8 En zie, ja, zie, Ik ben voor eeu-
wig met u om u te zegenen en te 
a bewaren. Amen.

 99 a GS Plicht.
  b GS IJver.
 100 a LV 58:26–29.  

GS Lui, luiheid.

  b GS Waardig, 
waardigheid.

108 2 a GS Rust, rusten.
 4 a LV 109:6–10.

 5 a LV 82:10.
 6 a GS Zendingswerk.
 7 a Luk. 22:31–32.
 8 a 2 Ne. 9:19.

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 b ijver leren uitoefenen.

100 Wie a traag is, zal niet b waar-
dig worden geacht om te blijven, 
en wie zijn plicht niet leert kennen 
en de goedkeuring niet waardig 
blijkt te zijn, zal niet waardig wor-
den geacht om te blijven. Ja, amen.

AFDELING 108
Openbaring gegeven bij monde van de profeet Joseph Smith op 
26 december 1835 te Kirtland (Ohio). Deze afdeling werd ontvan-
gen 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.
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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, ken-
nis, heerlijkheid en orde, een huis 
van God; 22–33: mogen de onbe-
keerlijken 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 eeu-
wig heil verkrijgen.

a Dank zij uw naam, o Here God 
van Israël, die vasthoudt aan 
het b verbond en barmhartigheid 
bewijst aan uw dienstknech-
ten die oprecht voor uw aange-
zicht wandelen, met hun gehele  
hart —

2 U die uw dienstknechten hebt 
geboden een huis te a bouwen 

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 boe-
zem, in wiens naam alleen het 
heil aan de mensenkinderen kan 
worden verschaft, wij vragen U, 
o Heer, dit a huis, dat U ons hebt 
geboden te bouwen, het b maak-
sel 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 a huis te bouwen voor uw 
naam, opdat de Zoon des Men-
sen een plek zou hebben om Zich 
aan zijn volk te vertonen.

6  En zoals U hebt gezegd in 
een a openbaring, die ons is gege-
ven, waarin U ons uw vrienden 
noemt, en zegt: Beleg uw plech-
tige samenkomst, zoals Ik u heb 
geboden;

7  en omdat niet allen geloof 
hebben, moet u ijverig woorden 
van wijsheid zoeken en ze elkaar 

109 1 a Alma 37:37;  
LV 46:32.  
GS Dank, dankbaar, 
dankbaarheid, 
dankzegging.

  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.

AFDELING 109
Het gebed dat werd uitgesproken bij de inwijding van de tem-
pel te Kirtland (Ohio) op 27 maart 1836. Volgens de schriftelijke 
verklaring van de profeet werd dit gebed hem door openbaring  
ingegeven.
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leren; ja, put woorden van wijs-
heid 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, vra-
gen 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 a beloften die 
U ons, uw volk, hebt gedaan in 
de openbaringen die ons gege-
ven zijn;

12  opdat uw a heerlijkheid zal 
rusten op uw volk en op dit, uw 
huis, dat wij nu aan U opdra-
gen, opdat het tot heiligdom zal 
worden geheiligd en gewijd, en 
opdat uw heilige tegenwoor-
digheid voortdurend in dit huis  
zal zijn;

13 en opdat allen die de drem-
pel van het huis des Heren over-
schrijden uw macht zullen voelen 
en zich gedrongen zullen voelen 
te erkennen dat U het hebt gehei-
ligd, 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 zul-
len worden, en dat zij kennis zul-
len zoeken, ja, door studie, en ook 
door geloof, zoals U hebt gezegd;

15  en dat zij in U zullen 
opgroeien en een volheid ont-
vangen van de Heilige Geest en 
volgens uw wetten georgani-
seerd worden en toebereid wor-
den om alle noodzakelijke dingen 
te verkrijgen;

16 en dat dit huis een huis van 
gebed zal zijn, een huis van vas-
ten, 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 a onreins zal wor-
den toegestaan uw huis binnen te 
komen om het te bezoedelen;

21  en wanneer uw volk over-
treedt, wie van hen dan ook, dat 

 11 a LV 38:32; 105:11–12, 
18, 33.

 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 uit-
gestort op hen die U zullen a ver-
eren 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 omrin-
gen en uw a engelen over hen zul-
len waken;

23 en dat zij vanuit deze plaats 
in waarheid buitengewoon grote 
en heerlijke tijdingen naar de a ein-
den 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 a gesmeed, iets zal uitrich-
ten; dat wie voor hen een b kuil 
graaft, er zelf in zal vallen;

26 dat geen vereniging van het 
kwaad de macht zal hebben om 
zich te verheffen en de a overhand 

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 leugenach-
tige berichten tegen uw dienst-
knecht of dienstknechten hebben 
verspreid, te beschamen en te ver-
bazen, en tot schande en verwar-
ring 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 wor-
den weggevaagd door de a hagel 
en door de oordelen die U in uw 
toorn over hen zult zenden, opdat 
er een eind zal komen aan b leu-
gens en laster tegen uw volk.

31 Want U weet, o Heer, dat uw 
dienstknechten voor uw aange-
zicht 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 a juk;

 21 a GS Eerbied.
 22 a GS Engelen.
 23 a LV 1:2.
 25 a Jes. 54:17.
  b Spr. 26:27;  

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 dienst-
knechten, door uw macht, opdat 
wij ons kunnen verheffen te mid-
den van dit geslacht en uw werk 
verrichten.

34 O Jehova, wees dit volk gena-
dig, en daar alle mensen a zondi-
gen, vergeef de overtredingen van 
uw volk en laat die voor eeuwig 
worden uitgewist.

35 Laat de a zalving van uw die-
naren op hen worden verzegeld 
met macht van omhoog.

36 Laat het aan hen worden ver-
vuld, zoals aan hen op de pink-
sterdag; laat de gave van a talen, 
ja, als b tongen van vuur die zich 
verdelen, op uw volk worden uit-
gestort, en de uitleg daarvan.

37 En laat uw huis met uw a heer-
lijkheid worden vervuld, als met 
een machtige windvlaag.

38 Bevestig op uw dienstknech-
ten het a getuigenis van het ver-
bond, opdat zij bij hun uitgaan 
om uw woord te verkondigen de 
wet kunnen b verzegelen, en het 
hart van uw heiligen zullen voor-
bereiden op al die oordelen die U 
op het punt staat in uw verbol-
genheid 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 

waar de bewoners van die stad 
hun getuigenis aannemen, opdat 
zij de rechtvaardigen uit die 
stad kunnen vergaderen, opdat 
zij zullen optrekken naar a Zion, 
of naar haar ringen, de plaat-
sen 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 a ziel is kost-
baar in uw ogen;

44 maar uw woord moet worden 
vervuld. Help uw dienstknech-
ten 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 din-
gen hebt gesproken aangaande 
de goddelozen in de a laatste 

 34 a Rom. 3:23; 5:12.  
GS Zonde.

 35 a GS Zalven.
 36 a GS Talen, gave van.
  b Hand. 2:1–3.

 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 dienst-
knechten in staat de wet te ver-
zegelen en het getuigenis toe 
te binden, opdat zij voorbe-
reid 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 uiter-
mate zijn verdrukt en gekweld 
door goddeloze mensen; en ons 
hart a stroomt over van verdriet 
wegens hun zware lasten.

49 O Heer, a hoelang zult U dul-
den dat dit volk dit lijden draagt, 
en de kreten van hun onschuldi-
gen 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 verdre-
ven heeft a genadig, 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 

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 neer-
komen, 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 afwen-
den, 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 edel-
moedig zijn verdedigd, namelijk 
de a grondwet van ons land, voor 
eeuwig standhouden.

55 Wees de koningen, de vor-
sten, de edelen en de groten van 
de aarde, en alle mensen, en de 
kerken, alle armen, de behoefti-
gen en de lijdenden van de aarde 
indachtig;

56 zodat hun hart zal worden 
verzacht wanneer uw dienst-
knechten uitgaan van uw huis, o 
Jehova, om te getuigen van uw 
naam; zodat hun vooroordelen 
zullen wijken voor de a waarheid, 
en uw volk in de ogen van allen 
gunst zal verwerven;

57  zodat alle einden der 
aarde zullen weten dat wij, uw 

 48 a GS Medelijden.
 49 a Ps. 13:1–2.
  b GS Martelaar, 

martelaarschap.

 50 a GS Barmhartig, 
barmhartigheid.

 51 a LV 100:13; 105:2.
 54 a 1 Petr. 2:13–15;  

LV 98:5–7; 101:77, 80.  
GS Grondwet.

 56 a GS Waarheid.

LEER EN VERBONDEN 109:46–57279



dienstknechten, uw stem heb-
ben a gehoord en dat U ons hebt 
gezonden;

58 zodat, uit al dezen, uw dienst-
knechten, 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 c bekort.

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 kin-
deren van Jakob genadig te zijn, 
opdat de verlossing van a Jeruza-
lem, vanaf dit uur, een aanvang 
kan nemen;

63 en er ook begonnen kan wor-
den met het afbreken van het juk 

van het knechtschap van het huis 
van a David;

64 en de kinderen van a Juda zul-
len beginnen terug te keren naar 
de b landen die U gegeven hebt 
aan Abraham, hun vader.

65 En het mogelijk te maken dat 
de a overblijfselen 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 b bekeerd;

66 opdat zij de wapens waarmee 
zij bloed vergieten, zullen neer-
leggen en hun weerspannigheid 
laten varen.

67  En mogen alle verstrooide 
overblijfselen van a Israël, die naar 
de einden der aarde zijn verdre-
ven, tot kennis van de waarheid 
komen, in de Messias geloven en 
van verdrukking worden ver-
lost en zich voor uw aangezicht 
verheugen.

68  O Heer, wees uw dienst-
knecht, Joseph Smith jr., en al zijn 
verdrukkingen en vervolgingen 
indachtig — hoe hij een a verbond 
met b Jehova heeft gesloten, en U, 
o machtige God van Jakob, een 
gelofte heeft afgelegd  — en de 
geboden die U hem hebt gege-
ven, en dat hij er oprecht naar 
heeft gestreefd uw wil te doen.

 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.

 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 voor-
oordelen een eind zal komen en 
die weggespoeld zullen worden 
als met een watervloed; opdat zij 
met Israël bekeerd en verlost zul-
len 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 fami-
lie, met al hun zieken en bezochten, 
met alle armen en zachtmoedigen 
van de aarde; opdat het a konink-
rijk 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 a maan, helder als de zon, 
en geducht als een leger met 
banieren;

74 en als een bruid getooid zal 

zijn voor die dag dat U de heme-
len zult ontsluieren en de bergen 
door uw tegenwoordigheid doen 
a vervloeien en de b valleien ver-
heffen, 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 a opgenomen om U 
te ontmoeten, opdat wij altijd bij 
de Heer zullen zijn;

76 opdat onze kleren rein zul-
len zijn, opdat wij bekleed zullen 
zijn met de a mantel van gerech-
tigheid, met een palmtak in de 
hand en een b kroon van heerlijk-
heid op het hoofd, en eeuwige 
c vreugde zullen oogsten voor al  
ons d lijden.

77  O, Here God, Almachtige, 
hoor ons bij onze smeekbe-
den en antwoord ons vanuit de 
hemel, uw heilige woonplaats, 
waar U op uw troon zit in a heer-
lijkheid, eer, macht, majesteit, 
kracht, heerschappij, waarheid, 
gerechtigheid, oordeel, barm-
hartigheid 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;

 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;  

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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1–10: de Heer Jehova verschijnt in 
heerlijkheid en aanvaardt de Kirt-
landtempel als zijn huis; 11–12: 
zowel Mozes als Elias verschijnen; 
zij dragen hun sleutels en bedelin-
gen over; 13–16: Elia keert terug en 
draagt de sleutels van zijn bedeling 
over zoals Maleachi had beloofd.

De a sluier werd van ons verstand 
weggenomen en de b ogen van ons 
begrip werden geopend.

2 Wij zagen de Heer op de balus-
trade van het spreekgestoelte 

staan, vóór ons; en onder zijn 
voeten bevond zich een plaveisel 
van zuiver goud, dat amberkleu-
rig was.

3 Zijn a ogen 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 c stem was als 
het bruisen van geweldige wate-
ren, ja, de stem van d Jehova, die 
zei:

4 Ik ben de a eerste en de laatste; 
Ik ben het die b leeft, Ik ben het die 

 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; 

   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.

79  en ook deze kerk, om uw 
naam eraan te geven. En help 
ons door de macht van uw 
Geest, opdat wij onze stem zul-
len kunnen vermengen met die 
helder stralende a serafs rondom 
uw troon, met lofprijzingen, en 

zingen: Hosanna God en het 
b Lam!

80 En laat dezen, uw gezalfden, 
met heil worden a bekleed 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 gelegen-
heid was een bijeenkomst op de sabbatdag. Joseph Smiths geschiedenis 
vermeldt: ‘’s Middags hielp ik de andere presidenten met het rond-
dienen van het avondmaal van de Heer aan de kerk, na het ontvan-
gen 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 neer-
gelaten 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.’
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werd gedood; Ik ben uw c voor-
spraak bij de Vader.

5 Zie, uw zonden zijn u a verge-
ven; u bent rein voor mijn aange-
zicht; 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 a gebouwd, zich verheugen.

7 Want zie, Ik heb dit a huis b aan-
vaard 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 dienstknech-
ten a verschijnen en met mijn eigen 
stem tot hen spreken, indien mijn 
volk mijn geboden onderhoudt en 
dit b heilig huis niet c bezoedelt.

9  Ja, het hart van duizenden 
en tienduizenden zal zich grote-
lijks verheugen ten gevolge van 
de a zegeningen die zullen wor-
den uitgestort, en de b begiftiging 
waarmee mijn dienstknechten in 
dit huis begiftigd zijn.

10 En de roem van dit huis zal 
zich verbreiden naar vreemde lan-
den; en dit is het begin van de zege-
ning die op het hoofd van mijn volk 
zal worden a uitgestort. Ja, amen.

11  Toen dit a visioen zich had 
gesloten, werden de hemelen 
opnieuw voor ons geopend; en 
b Mozes verscheen voor ons en 
droeg de c sleutels aan ons over 
van de d vergadering van Israël uit 
de vier delen van de aarde en van 
het leiden van de tien stammen 
uit het e land in het noorden.

12 Daarna verscheen a Elias, die 
de b bedeling van het c evangelie 
van Abraham overdroeg en zei 
dat in ons en in onze nakomelin-
gen alle geslachten na ons geze-
gend zouden zijn.

13  Toen dit visioen zich had 
gesloten, werden wij overwel-
digd door nog een groot en heer-
lijk visioen; want de profeet a Elia, 
die naar de hemel was b opgeno-
men zonder de dood te smaken, 
stond voor ons en zei:

14 Zie, de tijd is ten volle geko-
men waarvan gesproken is door 
de mond van Maleachi  — die 
getuigde dat hij [Elia] zou wor-
den gezonden voordat de grote 
en geduchte dag van de Heer zou 
komen —

15 om het hart van de vaders tot 
de kinderen a terug te brengen, en 
de kinderen tot de vaders, opdat 

 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.  

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 

verloren stammen van 
Israël.

 12 a GS Elias.
  b GS Bedeling.
  c Gal. 3:6–29.  

GS Abraham,  
verbond van.

 13 a GS Elia.
  b GS Opgenomen 

mensen.
 15 a GJS 1:38–39.  

GS Genealogie;  
Heil voor de doden.
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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, niet-
tegenstaande uw dwaasheden, 
niet onwelgevallig dat u deze reis 
hebt gemaakt.

2 Ik heb in deze stad grote schat-
ten voor u, voor het welzijn van 
Zion, en vele mensen in deze stad 
die Ik te zijner tijd door uw toe-
doen zal vergaderen voor het wel-
zijn van Zion.

3 Daarom is het raadzaam dat 
u mannen in deze stad leert ken-
nen, naargelang u wordt geleid en 
naargelang het u wordt ingegeven.

4 En het zal te zijner tijd geschie-
den dat Ik deze stad in uw han-
den overgeef, zodat u er macht 
over zult hebben, waardoor zij uw 
geheime plannen niet zullen ont-
dekken; 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 a vrede en macht van mijn 
Geest, die u zullen toevloeien.

 16 a GS Laatste dagen.
111 5 a LV 64:27–29.

 8 a LV 27:16.  
GS Vrede.

de gehele aarde niet met een ban 
zou worden geslagen.

16 Daarom worden de sleutels 
van deze bedeling in uw handen 

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 bedie-
ning. Omdat zij hadden gehoord dat zij een groot geldbedrag kon-
den 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 evan-
gelie 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 achtergrondfacto-
ren tot uiting.
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1–10: de Twaalf moeten het evange-
lie naar alle natiën en volken stu-
ren en de waarschuwende stem tot 
hen verheffen; 11–15: zij moeten hun 
kruis opnemen, Jezus volgen en zijn 
schapen weiden; 16–20: wie het Eer-
ste 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 Presi-
dium en de Twaalf dragen de sleu-
tels 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, 

talen en volken te a verbreiden, 
en door toedoen van mijn dienst-
knechten geordend werden, zijn 
voor mijn aangezicht in b gedach-
tenis 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 ver-
hoogd; daarom zijn al uw zonden 
u vergeven.

4 Laat uw hart a welgemoed zijn 
voor mijn aangezicht; en u zult 
getuigen van mijn naam, niet 
alleen tot de b andere volken, maar 
ook tot de c Joden; en u zult mijn 
woord naar de einden der aarde 
zenden.

5 a Span u dus in, iedere ochtend 
weer; laat uw b waarschuwende 

 11 a Matt. 10:16.
  b Rom. 8:28;  

LV 90:24; 100:15.
112 1 a Hand. 10:4.

  b LV 18:28.
 3 a Matt. 23:12;  

Luk. 14:11.
 4 a Matt. 9:2; Joh. 16:33.

  b LV 18:6; 90:8–9.
  c LV 19:27.
 5 a Judas 1:3.
  b LV 1:4–5.

9 Deze verblijfplaats kunt u ver-
krijgen 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 bedacht-
zaam als slangen en toch zonder 
zonde; en Ik zal alle dingen voor 
uw b welzijn 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.
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 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 GS 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), 

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.

stem dag aan dag uitgaan; en 
wanneer de nacht komt, laat de 
bewoners van de aarde niet sla-
pen, 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 betrek-
king tot de verkondiging van mijn 
naam onder de mensenkinderen.

7 Daarom, a omgord uw lende-
nen 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 ver-
nederd, en door uw woord zul-
len 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 a nederig; en de Heer, 
uw God, zal u aan de hand lei-
den en u antwoord geven op uw 
gebeden.

11  Ik ken uw hart en heb uw 
gebeden aangaande uw broeders 
gehoord. Trek hen in a liefde niet 
voor boven vele anderen, maar 

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 wor-
den wegens al hun zonden en 
wees mijn a naam getrouw voor 
mijn aangezicht.

13 En zie, na hun a verzoekingen 
en veel b verdrukking, zal Ik, de 
Heer, hen zoeken, en indien zij 
hun hart niet verstokken en hun 
hals niet tegen Mij verstarren, zul-
len zij tot c inkeer 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 a kruis 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 b sleutels 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 
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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 a Sid-
ney en mijn dienstknecht b Hyrum 
niet kunnen komen;

18 want op hen heb Ik voor een 
korte tijd de last voor alle kerkge-
meenten gelegd.

19 Daarom, waar zij u ook zen-
den, ga daarheen, en Ik zal met 
u zijn; en waar u ook mijn naam 
verkondigt, zal er voor u een 
a doeltreffende deur worden ont-
sloten, opdat zij mijn woord zul-
len aanvaarden.

20 Wie mijn woord a aanvaardt, 
aanvaardt Mij, en wie Mij aan-
vaardt, 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 a Twaalf, naar behoren aanbe-
volen en door u b gemachtigd, de 
macht zullen hebben om de deur 
van mijn koninkrijk te ontsluiten 

voor iedere natie, waarheen u hen 
ook zendt —

22  voor zover zij zich veroot-
moedigen voor mijn aangezicht 
en in mijn woord verblijven en 
naar de stem van mijn Geest 
a luisteren.

23 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg 
u: a Duisternis 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 b geween, 
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 a begin-
nen en van mijn huis zal het uit-
gaan, zegt de Heer;

26 eerst onder diegenen onder 
u, zegt de Heer, die a voorgewend 
hebben mijn naam te kennen en 
Mij niet hebben b gekend en tegen 
Mij c gelasterd hebben te midden 
van mijn huis, zegt de Heer.

27 Daarom, let er op dat u zich 
niet bekommert om de aangele-
genheden van mijn kerk in deze 
plaats, zegt de Heer.

 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;  

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 a zuiver uw hart voor 
mijn aangezicht; en b ga 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 c verdoemd worden.

30 Want aan u, de a Twaalf, en 
aan hen, het b Eerste 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 tij-
den bestaat.

31 Welke macht u bezit, tezamen 

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, b stammen 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. a Reinig uw 
hart en uw kleren, opdat het bloed 
van dit geslacht niet van uw han-
den zal worden b geëist.

34 Wees getrouw totdat Ik kom, 
want Ik a kom spoedig; en mijn 
loon is bij Mij om eenieder te ver-
gelden naargelang zijn b werken 
zullen zijn. Ik ben de Alfa en de 
Omega. Amen.

 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.

  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.

  b Abr. 1:2–3.
 33 a Jakob 1:19.
  b LV 72:3.
 34 a Openb. 22:7, 12;  

LV 49:28; 54:10.
  b GS Werken.
113 1 a GS Isaï.

AFDELING 113
Antwoorden op bepaalde vragen over de geschriften van Jesaja, gege-
ven 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 a Isaï waar-
over gesproken wordt in het 

eerste, tweede, derde, vierde en 
vijfde vers van het elfde hoofd-
stuk 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?
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1–2: Kerkelijke functies die worden 
bekleed door hen die niet getrouw 
zijn, zullen aan anderen worden 
gegeven.

Voorwaar, aldus zegt de Heer: 
Het is wijsheid voor mijn dienst-
knecht David W. Patten, dat hij 
zo spoedig mogelijk al zijn zaken 

 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.  

GS Banier.
  c GS Israël — De 

vergadering van 
Israël.

 8 a GS Zion.
  b LV 82:14.
  c GS Eerstgeboorterecht.

 10 a GS Israël — De 
verstrooiing van 
Israël.

  b Hos. 3:4–5;  
2 Ne. 6:11.

AFDELING 114
Openbaring gegeven bij monde van de profeet Joseph Smith op 
11 april 1838 te Far West (Missouri).

4 Zie, aldus zegt de Heer: Het 
is een dienstknecht in de han-
den van Christus, die zowel een 
afstammeling is van Isaï als van 
a Efraïm, of het huis van Jozef, op 
wie veel b macht 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 a sleutels van het koninkrijk 
rechtens toebehoren, als b banier 
en voor de c vergadering 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 twee-
envijftigste 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 a Zion terug 
te brengen, en voor de verlos-
sing van Israël; en zich bekleden 
met haar b kracht betekent het 
gezag van het priesterschap aan-
vaarden, waarop zij, Zion, door 
afkomst c recht 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 begrij-
pen dat de a verstrooide overblijf-
selen worden aangespoord b terug 
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 spre-
ken, 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 overblijfse-
len van Israël in hun verstrooide 
toestand onder de andere volken.
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afwikkelt en zijn goederen van de 
hand doet, zodat hij het komend 
voorjaar een zending voor Mij 
kan vervullen, tezamen met ande-
ren, ja, twaalf onder wie hijzelf, 
om van mijn naam te getuigen en 
aan de gehele wereld blijde tijdin-
gen te verkondigen.

2  Want voorwaar, aldus zegt 
de Heer: Voor zover er onder u 
zijn die mijn naam verloochenen, 
zullen er anderen in hun a plaats 
worden b geplant en hun opziener-
sambt ontvangen. Amen.

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.

 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.

AFDELING 115
Openbaring gegeven bij monde van de profeet Joseph Smith op 
26 april 1838 te Far West (Missouri), waarin de wil van God aan-
gaande de opbouw van die plaats en van het huis des Heren wordt 
bekendgemaakt. Deze openbaring is gericht tot de presiderende func-
tionarissen 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 rin-
gen zijn plaatsen van bescherming en toe-
vlucht 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 a Joseph 
Smith jr., en ook tot mijn dienst-
knecht b Sidney Rigdon en ook tot 
mijn dienstknecht c Hyrum Smith 
en tot uw raadgevers die nu zijn 
aangesteld en dat nog zullen 
worden;

2 en ook tot u, mijn dienstknecht 

a Edward Partridge, en zijn 
raadgevers;

3 en ook tot mijn trouwe dienst-
knechten 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 Chris-
tus van de Heiligen der Laatste 
Dagen, alom verstrooid over de 
gehele wereld;

4 want aldus zal mijn a kerk in de 
laatste dagen heten, ja, b De Kerk 
van Jezus Christus van de Heili-
gen der Laatste Dagen.

5 Voorwaar, Ik zeg tot u allen: 
a Sta op en laat uw licht schijnen, 
opdat het een b standaard voor de 
natiën zal zijn;

LEER EN VERBONDEN 114:2–115:5 290



6 en opdat de a vergadering in 
het land b Zion, en in zijn c ringen, 
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 a bouwen voor de verga-
dering van mijn heiligen, opdat 
zij Mij kunnen b aanbidden.

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 plaatsvin-
den op de vierde dag van juli aan-
staande; en laat mijn volk vanaf 
dat tijdstip ijverig arbeiden om 
een huis te bouwen voor mijn 
naam;

11 en laten zij a één jaar na die 
dag het leggen van het fundament 
van mijn b huis hervatten.

12 Laten zij aldus vanaf die tijd 
ijverig arbeiden totdat het af is, 
van de hoeksteen tot de nok, tot-
dat er niets overblijft dat niet af is.

13  Voorwaar, Ik zeg u: Laten 
noch mijn dienstknecht Joseph, 

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 vol-
gens het a plan 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 raad-
gevers, dan zal Ik het uit de han-
den 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 a ring 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 a sleutels van dit koninkrijk 
en deze bediening gegeven. Ja, 
amen.

 6 a GS Israël — De 
vergadering van 
Israël.

  b GS Zion.
  c LV 101:21.  

GS Ring.
  d Jes. 25:1, 4;  

LV 45:66–71.

  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.
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Spring Hill wordt door de Heer 
a Adam- ondi- Ahman genoemd, 
omdat, zei Hij, het de plaats is 
waar b Adam zal komen om zijn 

volk te bezoeken, ofwel waar de 
c oude van dagen zal zitten, zoals 
door de profeet Daniël gespro-
ken is.

116 1 a LV 78:15.  
GS Adam-ondi-
Ahman.

  b GS Adam.

  c Dan. 7:13–14, 22.
117 4 a LV 104:14.
 5 a LV 104:78.
 6 a Hand. 17:26; 

   1 Ne. 17:36–39.
 7 a Jes. 35:1;  

LV 49:24–25.

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.

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 kleinzielig-
heid afleggen, en hun offers zullen de 
Heer heilig zijn.

Voorwaar, aldus zegt de Heer 
tot mijn dienstknecht William 
Marks, en ook tot mijn dienst-
knecht Newel K. Whitney: Laten 
zij hun zaken spoedig afhande-
len en uit het land Kirtland ver-
trekken, voordat Ik, de Heer, 
wederom sneeuw op de aarde 
zend.

2 Laten zij ontwaken en opstaan 
en naar voren komen en niet tal-
men, want Ik, de Heer, gebied het.

3 Daarom, indien zij talmen, zal 
het niet wel met hen zijn.

4  Laten zij zich voor mijn 

aangezicht bekeren van al hun 
zonden en van al hun hebzuchtige 
verlangens, zegt de Heer; want 
wat is a eigendom voor Mij? zegt 
de Heer.

5  Laat de eigendommen van 
Kirtland van de hand worden 
gedaan voor de a schulden, 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 a lot 
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.
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8  Is er niet ruimte genoeg op 
de bergen van a Adam- ondi- 
Ahman en op de vlakten van 
Olaha b Shinehah, ofwel het c land 
waar Adam woonde, dat u zou 
begeren wat slechts een drup-
pel is, en de gewichtigere zaken 
verwaarlozen?

9 Welnu, kom hierheen naar het 
land van mijn volk, ja, Zion.

10  Laat mijn dienstknecht  
William Marks a getrouw zijn in 
enkele dingen, en hij zal heerser 
zijn over vele. Laat hem preside-
ren 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 a Nikolaïe-
ten en al hun b geheime gruwe-
len, en over al zijn kleinzieligheid 
voor mijn aangezicht, zegt de 
Heer, en optrekken naar het land 
Adam- ondi- Ahman, en c bisschop 
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 a Oliver Gran-
ger indachtig; zie, voorwaar, Ik 

zeg hem dat zijn naam in hei-
lige 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 a offer zal Mij heiliger 
zijn dan zijn toename, zegt de 
Heer.

14 Welnu, laat hem spoedig hier-
heen 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 ver-
achten, 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 geldwis-
selaars te verjagen in de door 
Mij bestemde tijd, zegt de Heer.  
Ja, amen.

 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.

  b GS Geheime 
verenigingen.

  c GS Bisschop.
 12 a I.E. de gevolmachtigde 

die de profeet had 
achtergelaten om zijn 

zaken in Kirtland af  
te handelen.

 13 a GS Offer, offerande, 
offeren.

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.’
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1–3: de Heer zal voor de gezinnen 
van de Twaalf zorgen; 4–6: openge-
vallen plaatsen in de Twaalf worden 
opgevuld.

Voorwaar, aldus zegt de Heer: 
Laat er onmiddellijk een confe-
rentie worden gehouden; laten de 
Twaalf worden georganiseerd; en 
laten er mannen worden aange-
wezen om de plaats a in te nemen 
van hen die zijn gevallen.

2 Laat mijn dienstknecht a Tho-
mas 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 nederig-
heid van hart, in zachtmoedigheid 
en a ootmoed en b lankmoedigheid, 
geef Ik, de Heer, hun een belofte 

dat Ik voor hun gezin zal zorgen; 
en van nu af aan zal hun een doel-
treffende deur ontsloten worden.

4 En laten zij het volgend voor-
jaar vertrekken om over de grote 
wateren te gaan en daar mijn evan-
gelie, de volheid ervan, te verbrei-
den 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 dienst-
knecht 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.

118 1 a Hand. 1:13, 16–17, 
22–26.

 2 a GS Marsh, Thomas B.

 3 a GS Nederig, 
nederigheid, 
vernederen, 

verootmoedigen (zich).
  b GS Volharden.

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 open-
baringen (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 rent-
meesterschap 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 
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Voorwaar, aldus zegt de Heer: 
De tijd is nu gekomen dat a erover 
zal worden beschikt door een raad, 
bestaande uit het Eerste Presidium 

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.

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.

 7 a GS Ring.
120 1 a I.E. tienden.

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.

1–5: de heiligen moeten hun over-
tollige 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 a overtollig bezit 
in handen wordt gegeven van de 
bisschop van mijn kerk in Zion,

2 voor de bouw van mijn a huis 
en voor het leggen van het funda-
ment van Zion en voor de pries-
terschap, 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 a Zion vergaderen, hun 
overtollige bezittingen als tien-
den 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 hei-
lig te houden, en door die wet het 
land a Zion 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 a ringen van Zion. 
Ja, amen.

Heer gevraagd hoeveel van hun bezit Hij voor heilige doeleinden 
verlangde. Het antwoord was deze openbaring.

LEER EN VERBONDEN 119:1–120:1295



1–6: de profeet pleit bij de Heer voor 
de lijdende heiligen; 7–10: de Heer 
spreekt hem vrede toe; 11–17: ver-
vloekt zijn allen die valse beschul-
digingen uiten tegen het volk van de 
Heer; 18–25: zij zullen geen recht 
op het priesterschap hebben en zul-
len verdoemd worden; 26–32: heer-
lijke openbaringen beloofd aan hen 
die kloekmoedig volharden; 33–40: 
waarom velen worden geroepen en 
weinigen gekozen; 41–46: het pries-
terschap mag alleen in rechtvaardig-
heid worden gebruikt.

O God, waar bent U? En waar 
is de tent die uw a schuilplaats 
bedekt?

2  a Hoelang zult U uw hand 
weerhouden, en zal uw oog, ja, 
uw reine oog, vanuit de eeuwige 
hemelen het onrecht aanschou-
wen dat uw volk en uw dienst-
knechten wordt aangedaan, en zal 
uw oor doordrongen worden met 
hun kreten?

3  Ja, o Heer, a hoelang zullen 
zij dat onrecht en die onwet-
tige verdrukking moeten verdu-
ren, voordat uw hart jegens hen 
wordt verzacht en uw binnenste 

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 onder-
werpt — 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 a wreek 
ons met uw zwaard, in de grim-
migheid van uw hart, wegens het 
ons aangedane onrecht.

6 Denk aan uw lijdende heiligen, 
o onze God; en uw dienstknech-
ten zullen zich voor eeuwig in uw 
naam verheugen.

7 Mijn zoon, vrede zij uw ziel; 
uw a tegenspoed en uw ellende 
zullen slechts van korte duur  
zijn;

8  en dan, indien u het goed 
a doorstaat, zal God u ten hemel 

121 1 a Ps. 13:1–2; 102:1–2.
 2 a Hab. 1:2.
 3 a LV 109:49.

 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.

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.
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verhogen; u zult over al uw vij-
anden zegevieren.

9 Uw a vrienden staan u bij, en zij 
zullen u wederom begroeten met 
een warm hart en vriendschap-
pelijke handen.

10 U bent nog niet zoals a Job; uw 
vrienden bestrijden u niet, noch 
beschuldigen zij u van overtre-
ding, zoals Jobs vrienden dat 
deden.

11 En zij die u van overtreding 
beschuldigen, hun hoop zal wor-
den verbrijzeld, en hun verwach-
tingen 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 a tijden  
en seizoenen te veranderen, en 
hun verstand te verblinden, 
zodat zij zijn wonderbare wer-
kingen niet kunnen begrijpen; 
opdat Hij hen ook kan beproe-
ven en hen in hun eigen listig-
heid vangen;

13  ook, omdat hun hart ver-
dorven 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 

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 a gezalfden, 
zegt de Heer, en roepen dat zij 
hebben b gezondigd 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 a kinderen 
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 klei-
nen a aanstoot hebben gegeven, 
zullen zij van de b verordeningen 
van mijn huis worden afgesneden.

20 Hun a korf zal niet vol zijn, 
hun huizen en hun schuren zul-
len verloren gaan, en zijzelf zul-
len veracht worden door wie hen 
vleiden.

21  Zij zullen geen recht heb-
ben op het a priesterschap, noch 
hun afstammelingen na hen van 
geslacht op geslacht.

22 Het zou voor hen a beter zijn 
geweest dat er een molensteen om 
hun hals was gehangen en zij ver-
dronken waren in de diepte van 
de zee.

 9 a LV 122:3.
 10 a GS Job.
 11 a Ex. 16:14.
 12 a Dan. 2:21.
 13 a Spr. 28:10;  

1 Ne. 14:3.

 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.
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 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 GS Gave van de 
Heilige Geest.

 28 a LV 42:61; 76:7–8; 
98:12.

  b Ps. 82:1, 6;  
Joh. 10:34–36;  
1 Kor. 8:5–6;  
LV 76:58; 132:20;  
Abr. 4:1; 5:1–2.

 29 a LV 101:32.
 30 a Job 26:7–14;  

Ps. 104:5–9;  
Hand. 17:26.

 31 a GS Bedeling.
 32 a GS Raadsvergadering 

in de hemel.
  b Deut. 10:17.
  c GS Mens — De mens, 

zijn potentieel om als 
zijn hemelse Vader te 
worden.

  d GS Rust, rusten.

23 Wee allen die mijn volk hin-
deren en verdrijven en vermoor-
den en tegen hen getuigen, zegt 
de Here der heerscharen; een 
a adderengebroed zal niet ontko-
men aan de verdoemenis van de 
hel.

24 Zie, mijn ogen a aanschouwen 
en kennen al hun werken, en te 
zijner tijd heb Ik voor hen allen 
een snel b oordeel gereed;

25 want er is voor ieder mens 
een a tijd vastgesteld, naargelang 
zijn b werken zullen zijn.

26  God zal u a kennis geven 
door zijn b Heilige Geest, ja, door 
de onuitsprekelijke c gave van de 
Heilige Geest, die niet geopen-
baard 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 b goden, zij zullen worden 
bekendgemaakt.

29  Alle tronen en heerschap-
pijen, prinsdommen en machten, 
zullen worden a geopenbaard en 
verleend aan allen die kloek-
moedig hebben volhard voor het 
evangelie van Jezus Christus.

30  En ook of er a grenzen 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, maan-
den 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 a bedeling van de volheid der 
tijden —

32 overeenkomstig hetgeen was 
verordonneerd te midden van 
de a raad van de eeuwige b God 
van alle andere goden voor deze 
wereld bestond, dat zou worden 
bewaard tot de voltooiing en het 
einde ervan, wanneer eenieder tot 
zijn eeuwige c tegenwoordigheid 
en tot zijn onsterfelijke d rust zal 
ingaan.

33 Hoelang kunnen stromende 
wateren onrein blijven? Welke 
kracht zal de hemelen weerhou-
den? De mens zou evengoed zijn 
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 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;  

2 Ne. 26:29.
 36 a GS Gezag;  

Priesterschap.
  b GS Macht.
  c GS Rechtvaardig, 

rechtvaardigen, 
rechtvaardigheid.

 37 a GS Zonde.
  b Spr. 28:13.
  c GS Hoogmoed.
  d 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.

nietige arm kunnen uitstrekken 
om de Missouri in haar beschikte 
loop te stuiten, of haar stroom-
opwaarts te keren, als om de 
Almachtige te verhinderen a ken-
nis uit te storten vanuit de hemel 
op het hoofd van de heiligen der 
laatste dagen.

34 Zie, er worden velen a geroe-
pen, maar weinigen worden 
b gekozen. En waarom worden zij 
niet gekozen?

35 Omdat hun hart zozeer op 
de dingen van deze a wereld is 
gezet en naar de b eer van men-
sen streeft, dat zij deze ene les niet 
leren —

36 dat de a rechten van het pries-
terschap onafscheidelijk verbon-
den zijn met de b machten van de 
hemel, en dat de machten van de 
hemel niet beheerst noch aange-
wend kunnen worden, dan alleen 
volgens de beginselen van de 
c gerechtigheid.

37  Dat die ons kunnen wor-
den verleend, dat is waar, maar 
wanneer wij trachten onze a zon-
den te b bedekken, of onze c hoog-
moed, onze ijdele eerzucht te 
bevredigen, of in enige mate van 
onrechtvaardigheid zeggenschap 
of heerschappij of dwang op de 
ziel van de mensenkinderen uit 

te oefenen, zie, dan d trekken 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 a slaan, de hei-
ligen te b vervolgen en tegen God 
te strijden.

39 Wij hebben door droeve erva-
ring geleerd dat het de a aard en 
neiging is van bijna alle men-
sen dat zij, zodra zij een weinig 
gezag krijgen, zoals zij veronder-
stellen, onmiddellijk onrechtvaar-
dige heerschappij beginnen uit te 
oefenen.

40 Daarom worden velen geroe-
pen, maar weinigen gekozen.

41 Geen macht of invloed kan 
of dient krachtens het priester-
schap te worden gehandhaafd 
dan alleen door a overreding, door 
b lankmoedigheid, door mildheid 
en zachtmoedigheid, en door 
ongeveinsde liefde;

42 door vriendelijkheid en zui-
vere kennis, hetgeen de ziel zon-
der a huichelarij en zonder b bedrog 
in grote mate zal verruimen —

43 bijtijds met strengheid a beris-
pend, wanneer daartoe gedreven 
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door de Heilige Geest, en dan 
daarna een toename van b liefde 
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 geloofsge-
noten, en laat a deugd onophoude-
lijk uw b gedachten sieren; dan zal 

uw vertrouwen in de tegenwoor-
digheid van God sterk worden; en 
de leer van het priesterschap zal 
zich op uw ziel vormen als c dauw 
uit de hemel.

46 De a Heilige Geest zal uw con-
stante metgezel zijn en uw scepter 
een onveranderlijke scepter van 
gerechtigheid en waarheid; en uw 
b heerschappij zal een eeuwigdu-
rende heerschappij zijn, en zon-
der dwang zal die u toevloeien, 
voor eeuwig en altijd.

 43 b GS Liefde;  
Naastenliefde.

 45 a GS Deugd, 
deugdzaam, 
deugdzaamheid.

  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.

AFDELING 122
Het woord van de Heer aan de profeet Joseph Smith, toen hij een 
gevangene in de gevangenis te Liberty (Missouri) was. Deze afde-
ling 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 a naam en 
dwazen zullen de spot met u drij-
ven en de hel zal tegen u woeden;

2 terwijl de reinen van hart en 
de wijzen en de edelen en de 
deugdzamen voortdurend zul-
len streven naar a raad en gezag 
en zegeningen onder uw hand.

3 En uw volk zal nimmer tegen 
u worden gekeerd door het getui-
genis 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 a korte tijd en uw 
stem zal te midden van uw vijan-
den schrikwekkender zijn dan de 
woeste b leeuw, wegens uw recht-
vaardigheid; en uw God zal u ter-
zijde staan tot in alle eeuwigheid.

5 Indien u geroepen bent beproe-
ving te doorstaan; indien u in 
gevaar verkeert onder valse broe-
ders; indien u in gevaar verkeert 
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onder rovers; indien u in gevaar 
verkeert te land of ter zee;

6  indien u beschuldigd wordt 
met allerlei valse beschuldigin-
gen; indien uw vijanden u over-
vallen; 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 man-
nen met u doen? En indien hij dan 
met het zwaard van u wordt weg-
gestoten en u naar de gevangenis 
wordt gesleept en uw vijanden om 
u heen sluipen als a wolven 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 dood-
vonnis over u wordt geveld; 

indien u in het a diep wordt 
geworpen; indien de ziedende 
baren tegen u samenspannen; 
indien hevige winden uw vij-
and worden; indien de hemelen 
zwart worden en alle elementen 
zich verenigen om de weg te ver-
sperren; en bovenal, indien zelfs 
de kaken van de b hel 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 a Zoon des Mensen is onder 
dat alles b neergedaald. Bent u gro-
ter dan Hij?

9 Welnu, houd vol op uw weg, 
en het priesterschap zal met u 
a blijven; want hun b grenzen 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.

 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;  

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.

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 ver-
slag van hun lijden en vervolgin-
gen samenstellen en uitgeven; 7–10: 

dezelfde geest die de valse geloofsbe-
lijdenissen tot stand heeft gebracht, 
voert ook tot de vervolging van de 
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heiligen; 11–17: velen onder alle 
sekten zullen alsnog de waarheid 
aanvaarden.

En voorts geven wij u de wen-
selijkheid in overweging om alle 
heiligen kennis te laten verzame-
len 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 aan-
gaande hun goede naam als per-
soonlijk 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 verkla-
ringen en attesten af te nemen; 
en ook om de lasterlijke publica-
ties te verzamelen die in omloop  
zijn;

5 en alle die in de tijdschriften 
en in de encyclopedieën staan, 
en alle lasterlijke geschiedenis-
sen die uitgegeven worden en 
geschreven worden, en door wie, 
en om de gehele aaneenschake-
ling van duivelse schurkerij en 
schandelijke en moordzuchtige 
misdaden die dit volk zijn aan-
gedaan, bekend te maken —

6 opdat wij ze niet alleen aan de 
gehele wereld kunnen bekendma-
ken, maar ze in al hun duistere 

en helse schakeringen aan de 
regeringshoofden kunnen voor-
leggen, 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 a schuil-
plaats 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 vrou-
wen en kinderen, die gedwon-
gen 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 gewor-
den en nu bij uitstek de drijfveer 
is van alle verdorvenheid; en de 
gehele a aarde kreunt onder de last 
van zijn ongerechtigheid.

8 Het is een ijzeren a juk, het is 
een sterke band; het zijn waarlijk 
de handboeien en ketens en kluis-
ters en banden van de hel.

9 Welnu, het is een gebiedende 
plicht die wij verschuldigd zijn 
niet alleen aan onze eigen vrouw 

123 6 a LV 101:89; 121:1, 4.  7 a Moz. 7:48–49.  8 a 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 a vermoord;

10 welke donkere en duisternis-
wekkende 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 gebie-
dende 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, genoot-
schappen en gezindten, die wor-
den a verblind door de sluwe 
listigheid van de mensen, waar-
mee dezen op de loer liggen om 
te misleiden en die alleen van de 
waarheid worden afgehouden 
omdat zij niet b weten waar die te 
vinden is —

13 daarom, laten wij ons leven 

aanwenden en verslijten om alle 
a verborgenheden van duister-
nis aan het licht te brengen, voor 
zover wij ze kennen; en ze wor-
den ons waarlijk vanuit de hemel 
bekendgemaakt —

14 hierop moeten we ons dan 
ook met grote ernst toeleggen.

15 Laat niemand ze als kleinig-
heden 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 a gebaat is bij een zeer klein 
roer, waardoor het handelbaar 
blijft in de wind en de golven.

17  Welnu, zeer geliefde broe-
ders, laten wij a blijmoedig alle 
dingen doen die binnen ons ver-
mogen liggen, en mogen wij dan 
met het volste vertrouwen stil-
houden om het b heil van God 
te zien, en in afwachting van de 
openbaring van zijn arm.

 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.

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 heili-
gen 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 openba-
ring 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.
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1–14: Joseph Smith wordt gebo-
den een plechtige proclamatie van 
het evangelie op te stellen voor de 
president van de Verenigde Sta-
ten, de gouverneurs van de afzon-
derlijke 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 ver-
richt; 37–44: het volk van de Heer 
bouwt altijd tempels voor het ver-
richten van heilige verordeningen; 
45–55: de heiligen worden wegens 
verdrukking door hun vijanden vrij-
gesteld van de bouw van een tempel 
in Jackson County; 56–83: aanwij-
zingen voor de bouw van het Nauvoo 
House; 84–96: Hyrum Smith wordt 
geroepen als patriarch en om de sleu-
tels te ontvangen en de plaats in te 
nemen van Oliver Cowdery; 97–122: 
William Law en anderen ontvangen 
raad bij hun werk; 123–145: alge-
mene 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 

doel heb Ik u doen opstaan, dat 
Ik mijn wijsheid zou kunnen 
tonen door de a zwakke dingen 
van de aarde.

2 Uw gebeden zijn aannemelijk 
voor mijn aangezicht; en in ant-
woord daarop zeg Ik u, dat u nu 
geroepen bent om terstond een 
plechtige proclamatie uit te vaar-
digen van mijn evangelie en van 
deze a ring, 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 a koningen 
van de wereld, aan de vier ein-
den daarvan, aan de edelachtbare 
verkozen president en de eerbied-
waardige gouverneurs van het 
land waarin u woont en aan alle 
alom verstrooide volken over de 
aarde.

4  Laat deze geschreven wor-
den in de geest van a zachtmoe-
digheid 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 Hei-
lige Geest worden gegeven mijn 
wil te kennen aangaande die 
koningen en autoriteiten, ja, wat 
hun zal overkomen in een toeko-
mende 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.

124 1 a 1 Kor. 1:26–28;  
LV 1:19; 35:13.

 2 a GS Ring.

 3 a Ps. 119:46;  
Matt. 10:18;  
LV 1:23.

 4 a GS Zachtmoedig, 
zachtmoedigheid.
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7 Daarom, roep hen op met een 
luide proclamatie en met uw 
getuigenis, zonder hen te vre-
zen — want zij zijn als a gras, 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, wan-
neer Ik mijn gezicht ontsluier, om 
de onderdrukker zijn deel aan 
te wijzen onder de huichelaars, 
waar a tandengeknars is, indien zij 
mijn dienstknechten verwerpen 
en mijn getuigenis dat Ik hun heb 
geopenbaard.

9 En voorts, Ik zal hen bezoe-
ken en hun hart verzachten, velen 
van hen voor uw welzijn, opdat 
u genade zult vinden in hun 
ogen, opdat zij tot het a licht van 
de waarheid zullen komen en de 
andere volken tot de verhoging of 
verheffing van Zion.

10 Want de dag van mijn vergel-
ding komt spoedig, op een a uur 
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: 

Laat mijn dienstknecht Robert B. 
Thompson u helpen bij het schrij-
ven 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 zege-
nen 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 b onkreuk-
baarheid 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 uit-
gaan naar de koningen en volken 
van de aarde en u, ja, mijn dienst-
knecht Joseph Smith, bijstaan in 
het uur van beproeving; en zijn 
beloning zal niet uitblijven indien 
hij a raad 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 

 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.

 9 a Jes. 60:1–4.  
GS Licht, licht van 
Christus.

 10 a Matt. 24:44;  
MJS 1:48.

 14 a GS Rentmeester, 

rentmeesterschap.
 15 a GS Smith, Hyrum.
  b GS Onkreukbaarheid.
 16 a 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 a arends-
vleugels; 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 dienst-
knecht a David Patten, die nu bij 
Mij is, en ook mijn dienstknecht 
b Edward Partridge en ook mijn 
bejaarde dienstknecht c Joseph 
Smith sr., die d bij 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 a bedrog; hij is te vertrou-
wen wegens de onkreukbaarheid 
van zijn hart; en wegens de liefde 
die hij voor mijn getuigenis koes-
tert, heb Ik, de Heer, hem lief.

21  Ik zeg u daarom: Ik verze-
gel het a bisschopsambt op zijn 
hoofd, evenals op mijn dienst-
knecht Edward Partridge, opdat 

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 nie-
mand 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 a huis bou-
wen 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 verblij-
ven; daarom, laat het een deug-
delijk huis zijn, alle aanneming 
waard, opdat de vermoeide a rei-
ziger er gezondheid en veiligheid 
zal kunnen vinden terwijl hij het 
woord van de Heer overdenkt; en 
de b hoeksteen 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 
 18 a Ex. 19:4;  

Jes. 40:31.
 19 a LV 124:130.  

GS Patten, David W.
  b GS Partridge, Edward.

  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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 27 a LV 109:5.  
GS Tempel, huis des 
Heren.

  b Ex. 25:8;  
LV 97:15–17.

 28 a GS Herstelling van het 

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.

u: Laten al mijn heiligen uit verre 
oorden komen.

26 En zend ijlboden, ja, uitge-
kozen boden, en zeg tot hen: 
Kom met al uw goud en uw zil-
ver en uw edelstenen en met al 
uw antiquiteiten; en met allen die 
verstand hebben van antiquitei-
ten; 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 a huis voor 
mijn naam, voor de Allerhoogste 
om erin te b wonen.

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 hei-
ligen, zich kunnen laten b dopen 
voor hen die dood zijn —

30 want die verordening behoort 
bij mijn huis en kan Mij niet aan-
nemelijk 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 

a bouwen; en Ik geef u voldoende 
tijd om voor Mij een huis te bou-
wen; en gedurende deze tijd 
zullen uw doopbedieningen aan-
nemelijk 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 toegeme-
ten 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 a sleutels 
van het heilig priesterschap ver-
ordonneerd, opdat u eer en heer-
lijkheid zult ontvangen.

35 En na dat tijdstip zullen uw 
doopbedieningen voor de doden, 
verricht door hen die alom ver-
strooid 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, 

LEER EN VERBONDEN 124:26–36307



de plaatsen zullen zijn voor 
uw doopbedieningen voor uw  
doden.

37 En voorts, voorwaar, Ik zeg 
u: Hoe zullen uw a wassingen aan-
nemelijk 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 a tabernakel te bouwen, 
opdat zij die met zich zouden 
meedragen in de wildernis en om 
een b huis te bouwen in het land 
van belofte, opdat die verordenin-
gen konden worden geopenbaard 
die verborgen waren geweest van 
vóór de wereld was.

39 Welnu, voorwaar, Ik zeg u dat 
uw a zalvingen en uw wassingen 
en uw b doopbedieningen voor de 
doden en uw c plechtige samen-
komsten en uw plechtigheden 
ter gedachtenis aan uw d offers 
door de zonen van Levi en aan 
uw orakelen in uw e allerheiligste 
plaatsen, waarin u mededelin-
gen 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 bur-
gers, worden verordonneerd door 
de verordening van mijn heilig 
huis, dat mijn volk altijd wordt 
geboden te bouwen voor mijn hei-
lige naam.

40 Want voorwaar, Ik zeg u: Laat 
dit huis worden gebouwd voor 
mijn naam, opdat Ik mijn verorde-
ningen daarin zal kunnen open-
baren aan mijn volk;

41 want Ik verwaardig Mij mijn 
kerk dingen te a openbaren die 
van vóór de grondlegging van de 
wereld b verborgen zijn gehouden, 
dingen die te maken hebben met 
de bedeling van de c volheid der 
tijden.

42 En a Ik 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 bou-
wen, 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 a dienstknechten die Ik 
aangewezen heb om mijn volk te 
leiden, zie, voorwaar, Ik zeg u: Zij 
zullen niet uit hun plaats verwij-
derd worden.

46 Maar indien zij niet luiste-
ren naar mijn stem, noch naar de 
stem van deze mannen die Ik heb 

 37 a GS 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.

  b GS 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.

 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 wor-
den gezegend, want zij bezoede-
len mijn heilige grond en mijn 
heilige verordeningen en hand-
vesten 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 a eed die Ik u zweer 
niet zal nakomen, noch de belof-
ten vervullen die u uit mijn han-
den verwacht, zegt de Heer.

48  Want a in plaats van zege-
ningen brengt u, door uw eigen 
werken, door uw dwaasheden en 
door al uw gruwelen die u voor 
mijn aangezicht bedrijft, vervloe-
kingen, verbolgenheid, gram-
schap 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 mensenkinde-
ren zich uit alle macht en met alles 
wat zij hebben, inzetten om dat 
werk te verrichten, en hun a ijver 
niet laten verslappen, en hun vij-
anden hen dan overvallen en hen 
verhinderen dat werk te verrich-
ten, zie, dan acht Ik het noodza-
kelijk dat werk niet langer uit de 
handen van die mensenkinderen 
te b vergen, maar hun offers aan 
te nemen.

50  En de ongerechtigheid en 
de overtreding van mijn heilige 
wetten en geboden zal Ik a bezoe-
ken aan hen die mijn werk heb-
ben gehinderd, tot aan het derde 
en het vierde b geslacht, zolang zij 
zich niet c bekeren 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 a huis voor mijn naam te bou-
wen in b Jackson County (Mis-
souri), en die door hun vijanden 
werden gehinderd, zegt de Heer, 
uw God.

52 En Ik zal a oordeel, verbolgen-
heid 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 voor-
beeld voor u, u tot troost in ver-
band met allen wie geboden is een 
werk te doen en die gehinderd 
zijn door de handen van hun vij-
anden en door verdrukking, zegt 
de Heer, uw God.

54 Want Ik ben de Heer, uw God, 
en zal al diegenen van uw broe-
ders redden die a rein van hart zijn 
geweest en zijn b omgebracht in 
het land Missouri, zegt de Heer.

55 En voorts, voorwaar, Ik zeg 
u: Wederom gebied Ik u een  

 47 a GS Eed.
 48 a Deut. 28:15.
 49 a GS IJver.
  b LV 56:4; 137:9.
 50 a Mos. 12:1.
  b Deut. 5:9;  

LV 98:46–47.
  c GS Bekeren (zich), 

bekering.
 51 a LV 115:11.
  b GS Jackson County 

(Missouri).

 52 a LV 121:11–23.
 54 a GS Zuiver,  

zuiverheid.
  b LV 98:13;  

103:27–28.
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a huis te bouwen voor mijn naam, 
ja, in deze plaats, opdat u Mij 
zult b bewijzen dat u in alle din-
gen, 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 betrek-
king tot mijn a gastenverblijf dat 
Ik u geboden heb te bouwen voor 
het herbergen van vreemdelin-
gen: 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 wor-
den geplaatst.

58 En zoals Ik heb gezegd tot 
a Abraham aangaande de geslach-
ten van de aarde, zo zeg Ik ook 
tot mijn dienstknecht Joseph: In 
u en in uw b nageslacht zullen de 
geslachten van de aarde worden 
gezegend.

59 Daarom, laten mijn dienst-
knecht 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 

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 kun-
nen ontvangen van hen die Ik 
heb gesteld om te zijn als a plan-
ten van naam en als b wachters op 
haar muren.

62 Zie, voorwaar, Ik zeg u: Laten 
mijn dienstknecht George Mil-
ler en mijn dienstknecht Lyman 
Wight en mijn dienstknecht John 
Snider en mijn dienstknecht Peter 
Haws zich organiseren en één uit 
hun midden aanwijzen om presi-
dent 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 ontvan-
gen voor de bouw van dat huis.

64 En zij zullen niet minder ont-
vangen dan vijftig dollar voor een 
aandeel in dat huis en het zal hun 
worden toegestaan tot vijftiendui-
zend dollar per deelnemer in ruil 
voor aandelen te ontvangen.

65  Het zal hun echter niet 
worden toegestaan méér dan 
vijftienduizend dollar per per-
soon 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.

 55 a LV 127:4.
  b Abr. 3:25.
 56 a LV 124:22–24.
 58 a Gen. 12:3; 22:18;  

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 aandeel-
houder 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 aan-
delen betaalt in hun handen, zal 
dat zijn voor aandelen in dat huis, 
voor zichzelf en voor zijn nako-
melingen 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 dienst-
knecht 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 eigendom-
men, 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 

iets anders gebruiken dan voor 
dat huis, zonder toestemming van 
de aandeelhouder en niet vier-
voudig terugbetalen voor het aan-
deel dat zij elders gebruiken dan 
voor dat huis, zullen zij vervloekt 
worden en uit hun plaats verwij-
derd worden, zegt de Here God; 
want Ik, de Heer, ben God en kan 
in geen van deze dingen met Mij 
laten a spotten.

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 wil-
len 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 a bepleiten, 
en laat hij niet nalatig zijn en laat 
zijn hart ook niet verslappen; en 
Ik zal zijn offers b aannemen, want 
zij zullen Mij niet als de offers van 

 71 a Gal. 6:7.
 75 a Spr. 31:9.

  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 verheu-
gen en hun hart van beproeving 
afwenden; want Ik heb hem geko-
zen en gezalfd, en hij zal geëerd 
worden te midden van zijn huis, 
want Ik zal al zijn zonden verge-
ven, zegt de Heer. Amen.

77  Voorwaar, Ik zeg u: Laat 
mijn dienstknecht Hyrum aande-
len 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 zon-
den vergeven; daarom, laat hij 
van geslacht op geslacht in her-
innering worden gehouden voor 
een belang in dat huis.

79 Laat mijn dienstknecht Isaac 
Galland onder u aangewezen 
worden en door mijn dienst-
knecht William Marks geordend 
worden en door hem gezegend 
worden om samen met mijn 
dienstknecht Hyrum het werk 
te gaan doen dat mijn dienst-
knecht Joseph hun zal aanwijzen, 
en zij zullen grotelijks gezegend 
worden.

80 Laat mijn dienstknecht Wil-
liam Marks betalen voor aan-
delen in dat huis, naar het hem 
goeddunkt, voor zichzelf en zijn 
geslacht, van geslacht op geslacht.

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 Wil-
liam 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 meene-
men naar het oosten, ja, naar Kirt-
land; 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 dienst-
knecht 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 a gouden 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 a uitrusten 
van al hun arbeid en hun werken 
voortzetten.

87  Daarom, laat mijn dienst-
knecht William zijn vertrouwen in 

 84 a Ex. 32:2–4.
 85 a Luk. 9:62.

 86 a Openb. 14:13.  
GS Paradijs;  

Rust, rusten.
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 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 GS Zegen, zegenen, 
zegening.

  b Ps. 37:25.
 91 a LV 107:39–40.  

GS Patriarch, 
patriarchaal.

 92 a GS Patriarchale  
zegen.

 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.

Mij stellen en ophouden voor zijn 
gezin te vrezen wegens de ziekte 
in het land. Indien u Mij a liefhebt, 
onderhoud mijn geboden; en de 
ziekte in het land zal tot uw heer-
lijkheid b bijdragen.

88 Laat mijn dienstknecht Wil-
liam heengaan en mijn eeuwigdu-
rend 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 inwo-
ners 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 menig-
vuldigheid van zegeningen, 
zodat hij niet zal worden verla-
ten, noch zijn nageslacht b bede-
lend om brood zal worden  
aangetroffen.

91 En voorts, voorwaar, Ik zeg 

u: Laat mijn dienstknecht Wil-
liam, in de plaats van mijn dienst-
knecht Hyrum, aangewezen, 
geordend en gezalfd worden als 
raadgever van mijn dienstknecht 
Joseph, opdat mijn dienstknecht 
Hyrum het ambt van het priester-
schap en van a patriarch 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 a patri-
archale zegens op het hoofd van 
mijn gehele volk,

93 zodat wie hij zegent, geze-
gend zal worden, en wie hij 
a vervloekt, vervloekt zal wor-
den; zodat wat hij b binden 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 a zie-
ner en openbaarder voor mijn 
kerk zal zijn, evenals mijn dienst-
knecht Joseph;

95 opdat hij ook nauw zal samen-
werken met mijn dienstknecht 
Joseph; en raad zal aannemen 
van mijn dienstknecht Joseph, 
die hem de a sleutels zal tonen 
waarmee hij kan vragen en ont-
vangen, en gekroond worden met 
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dezelfde zegen en heerlijkheid en 
eer, en hetzelfde priesterschap en 
dezelfde gaven van het priester-
schap die eens gegeven waren aan 
hem die mijn dienstknecht b Oliver  
Cowdery was;

96  opdat mijn dienstknecht 
Hyrum kan getuigen van de din-
gen die Ik hem zal tonen, zodat 
zijn naam in eervolle gedach-
tenis zal worden bewaard van 
geslacht op geslacht, tot in alle 
eeuwigheid.

97 Laat mijn dienstknecht Wil-
liam Law ook de sleutels ont-
vangen waarmee hij zegeningen 
kan vragen en ontvangen; laat 
hij a ootmoedig voor mijn aan-
gezicht zijn en zonder b bedrog, 
en hij zal van mijn Geest ontvan-
gen, ja, de c Trooster, die hem de 
waarheid van alle dingen zal 
bekendmaken en hem, op het 
juiste moment, zal ingeven wat 
hij zeggen moet.

98 En deze a tekenen zullen hem 
volgen: hij zal de zieken b genezen, 
hij zal duivels uitwerpen en hij zal 
verlost worden van hen die hem 
dodelijk gif willen toedienen;

99  en hij zal op paden wor-
den 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 

doden opwekt, laat hij zijn stem 
niet weerhouden.

101  Daarom, laat mijn dienst-
knecht William overluid roe-
pen 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 zen-
ding in het verschiet voor mijn 
dienstknecht William en voor 
mijn dienstknecht Hyrum en voor 
hen alleen; en laat mijn dienst-
knecht 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 a Sid-
ney Mij wil dienen en raadgever 
wil zijn voor mijn dienstknecht 
Joseph, laat hij opstaan en naar 
voren treden en de verantwoorde-
lijkheid van zijn roeping vervul-
len en zich verootmoedigen voor 
mijn aangezicht.

104 En indien hij Mij een aanne-
melijk offer brengt en belijdenis-
sen 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 

 95 b GS Cowdery, Oliver.
 97 a GS Nederig, 

nederigheid, 
vernederen, 
verootmoedigen 
(zich).

  b GS Bedrog.

  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 rei-
zen zijn stem verheffen als met 
het geluid van een bazuin, en de 
bewoners van de aarde waar-
schuwen 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 a oosten 
overbrengen, maar laat hij hen 
van woonplaats doen verande-
ren 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 aan-
gewezen 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 

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 a heerser over veel worden 
gesteld;

114  laat hij zich daarom a ver-
nederen, 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, naar-
mate de deur van tijd tot tijd voor 
hem zal openstaan.

116  En laat hij zich bekeren 
van al zijn dwaasheid en zich 
met a naastenliefde bekleden en 
ermee ophouden het kwade te 
doen en al zijn harde woorden  
afleggen;

117 en ook betalen voor aande-
len in de handen van het quorum 
van het Nauvoo House, voor zich-
zelf 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 

 107 a LV 124:2–4.
 108 a LV 124:82–83.
 109 a GS Nauvoo (Illinois).

 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 aan-
delen 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 a meer of min-
der is dan dit, komt voort uit het 
kwade en zal gepaard gaan met 
vervloekingen en niet met zege-
ningen, zegt de Heer, uw God. Ja, 
amen.

121 En voorts, voorwaar, Ik zeg 
u: Laat het quorum van het Nau-
voo 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 overeen-
komen, wat de hoogte daarvan 
betreft.

122 En laat eenieder die betaalt 
voor aandelen zo nodig een even-
redig 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 a ambtsdragers die tot mijn 
priesterschap behoren, opdat u 
de b sleutels ervan kunt dragen, 
ja, het priesterschap dat naar de 

orde van c Melchizedek is, dat 
naar de orde van mijn eniggebo-
ren Zoon is.

124 Ten eerste geef Ik u Hyrum 
Smith om voor u een a patriarch te 
zijn, om de b verzegelende zegens 
van mijn kerk te dragen, ja, de Hei-
lige Geest van de c belofte, waar-
door u d verzegeld 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 ouder-
ling te zijn van geheel mijn kerk, 
om vertaler, openbaarder, a ziener 
en profeet te zijn.

126 Ik geef hem als raadgevers 
mijn dienstknecht Sidney Rig-
don en mijn dienstknecht William 
Law, opdat dezen een quorum en 
het Eerste Presidium zullen vor-
men, om de a orakelen te ontvan-
gen 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 a Twaalf de sleutels 
dragen om het gezag van mijn 
koninkrijk te ontsluiten in de vier 
hoeken van de aarde en vervol-
gens mijn woord aan ieder schep-
sel te b zenden.

129 Het zijn Heber C. Kimball, 

 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, 

patriarchaal.
  b GS Verzegelen, 

verzegeling.
  c LV 76:53; 88:3–4.  

GS Heilige Geest van 
de belofte.

  d Efez. 4:30.
  e Openb. 3:10.

 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 Tay-
lor, John E. Page, Wilford Wood-
ruff, Willard Richards, George A. 
Smith;

130 a David 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 a hoge 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 het-
zelfde priesterschap in zijn plaats; 
en voorwaar, Ik zeg u: Laat mijn 
dienstknecht Aaron Johnson geor-
dend worden tot deze roeping in 
zijn plaats — David Fullmer, Alp-
heus 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 zul-
len worden als vaste president of 
dienstknecht van verschillende 
wijdverspreide a ringen;

135  en zij mogen ook reizen 
indien zij dat verkiezen, maar 

worden bij voorkeur als vaste pre-
sident geordend; dat is de verant-
woordelijkheid van hun roeping, 
zegt de Heer, uw God.

136 Ik geef hem Amasa Lyman 
en Noah Packard als raadgevers, 
opdat zij het quorum hogepries-
ters van mijn kerk zullen preside-
ren, zegt de Heer.

137 En voorts, Ik zeg u: Ik geef 
u John A. Hicks, Samuel Williams 
en Jesse Baker, welke priester-
schap het quorum a ouderlingen 
moet presideren, welk quorum is 
ingesteld als vaste dienaren; niet-
temin 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 rei-
zende hoge raad, mijn apostelen, 
hen zullen zenden om een weg 
te bereiden voor mijn aangezicht.

140 Het verschil tussen dit quo-
rum en het quorum ouderlingen is 
dat het ene voortdurend moet rei-
zen, terwijl het andere van tijd tot 
tijd de kerkgemeenten moet pre-
sideren; het ene heeft de verant-
woordelijkheid om van tijd tot tijd 
te presideren, terwijl het andere 
geen verantwoordelijkheid  

 130 a GS Patten, David W.
  b LV 124:19.
 131 a GS Hoge raad.

 134 a GS Ring.
 137 a LV 107:11–12, 89–90.  

GS Ouderling;  

Quorum.
 138 a GS Zeventig.
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1–4: de heiligen moeten steden bou-
wen en zich vergaderen in de ringen 
van Zion.

Wat is de wil van de Heer aan-
gaande de heiligen in het territo-
rium Iowa?

2 Voorwaar, aldus zegt de Heer: 
Ik zeg u, indien zij die zich naar 
mijn naam a noemen en trach-
ten mijn heiligen te zijn, indien 
zij mijn wil willen doen en mijn 
geboden voor hen onderhouden, 

laten zij zich dan vergaderen tot 
de plaatsen die Ik hun zal toe-
wijzen 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 tegen-
over de stad Nauvoo, en laat de 
naam a Zarahemla eraan gegeven 
worden.

4 En laten allen die uit het oosten 

 141 a LV 68:14; 107:15.
  b GS Leer en Verbonden.
 143 a Efez. 4:11–14.
 144 a LV 26:2. 

   GS Algemene 
instemming.

125 2 a GS Jezus Christus — 
De naam van Jezus 

   Christus op ons 
nemen.

 3 a GS Zarahemla.

AFDELING 125
Openbaring gegeven bij monde van de profeet Joseph Smith in maart 
1841 te Nauvoo (Illinois), aangaande de heiligen in het territorium 
Iowa.

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 a bis-
schap te presideren; kennis van 
die genoemde bisschap wordt 
u gegeven in het boek b Leer 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 diake-
nen en zijn raadgevers; en ook 
de president van de ring en zijn 
raadgevers.

143 De bovenstaande functies 
heb Ik u gegeven, en de sleutels 
daarvan, als hulp-  en bestuurs-
middelen, voor het werk van de 
bediening en voor de a vervolma-
king 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 alge-
mene conferentie;

145 en dat u in mijn huis ver-
trekken zult bereiden voor al deze 
functies wanneer u het bouwt 
voor mijn naam, zegt de Heer, 
uw God. Ja, amen.
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en het westen en het noorden en 
het zuiden komen, die het verlan-
gen hebben daarin te wonen, hun 
erfdeel daar aanvaarden, evenals 

in de stad a Nashville of in de stad 
Nauvoo, en in alle b ringen die Ik 
heb aangewezen, zegt de Heer.

 4 a I.E. Nashville, Lee 
County (Iowa).

  b GS Ring.

126 1 a GS Young, Brigham.
 2 a GS Werken.
 3 a GS Gezin.

127 1 a Job 2:3;  
Matt. 5:10–12;  
1 Petr. 2:20–23.

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 broe-
der a Brigham Young, voor-
waar, aldus zegt de Heer tot 
u: Mijn dienstknecht Brigham, 
het wordt niet meer van u ver-
eist, zoals voorheen, uw gezin 

te verlaten, want uw offer is Mij  
aannemelijk.

2 Ik heb uw a arbeid 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 bijzon-
dere zorg aan uw a gezin te beste-
den. 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 vervol-
ging 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 

minste schaduw of zweem van 
gerechtigheid of recht aan hun 
kant hebben voor de ontkete-
ning van hun gerechtelijke aan-
klachten tegen mij; en omdat 
hun aantijgingen alle berus-
ten op de allerergste zwartma-
kerij, heb ik het raadzaam en 
verstandig geacht deze plaats 
een korte tijd te verlaten, voor 
mijn eigen veiligheid en de vei-
ligheid van dit volk. Tot allen  
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met wie ik zaken doe, wil ik zeg-
gen 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 eigen-
dom te gelde te maken, of anders-
zins, 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 a gevaren betreft die 
ik geroepen ben door te maken, 
mij lijken ze slechts een kleinig-
heid, want de b haat en nijd van 
de mensen zijn al mijn levens-
dagen mijn lot geweest; en om 
welke reden blijft een raadsel, 
tenzij ik van vóór de grondleg-
ging van de wereld ben c bestemd 
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 

mijn vijanden zegevieren, want 
de Here God heeft het gesproken.

3 Laten alle heiligen zich daarom 
verheugen en buitengewoon blij 
zijn, want de a God van Israël is 
hun God en Hij zal een recht-
vaardige vergelding als loon uit-
meten op het hoofd van al hun 
verdrukkers.

4  En voorts, voorwaar, aldus 
zegt de Heer: Laten het werk aan 
mijn a tempel en alle werken die 
Ik u heb opgedragen, worden 
voortgezet en niet ophouden; en 
laten uw b ijver 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 aan-
wijzing in verband met de a doop 
voor uw b doden.

6 Voorwaar, aldus zegt de Heer 
tot u aangaande uw doden: Laat 
er, wanneer iemand van u zich 
laat a dopen voor uw doden, een 
b schrijver aanwezig zijn en laat hij 
ooggetuige zijn van uw doopbe-
dieningen; laat hij horen met zijn 
oren, opdat hij naar waarheid kan 
getuigen, zegt de Heer;

7  opdat alles wat u opte-
kent, in de hemel zal worden  

 2 a Ps. 23.  
GS Vervolgen, 
vervolging.

  b GS Afgunst.
  c GS Voorsterfelijke 

ordening.
  d 2 Kor. 6:4–5.  

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.
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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 

voor de doden; 18–21: alle sleutels, 
alle macht en alle gezag van vorige 
bedelingen zijn hersteld; 22–25: 
blijde en heerlijke tijdingen wor-
den verkondigd voor de levenden 
en de doden.

Zoals ik u mededeelde in mijn 
brief vóór ik mijn woning verliet, 

 7 a GS Boek des levens.
  b GS Verzegelen, 

verzegeling.
 8 a GS Herstelling van  

het evangelie.

  b GS Melchizedeks 
priesterschap.

 9 a LV 128:24.
 11 a Joh. 14:30;  

BJS Joh. 14:30 

(Aanhangsel).  
GS Duivel.

 12 a LV 124:125.  
GS Ziener.

AFDELING 128
Een brief van de profeet Joseph Smith, gedateerd 6 september 1842 
te Nauvoo (Illinois), aan De Kerk van Jezus Christus van de Hei-
ligen der Laatste Dagen, bevattende verdere aanwijzingen voor de 
doop voor de doden.

a opgetekend; en alles wat u op 
aarde b bindt, in de hemel zal wor-
den 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 a herstellen met 
betrekking tot het b priesterschap, 
zegt de Heer der heerscharen.

9 En voorts, laten alle a versla-
gen in orde worden gehouden, 
opdat zij in de archieven van 
mijn heilige tempel kunnen wor-
den gelegd om van geslacht op 
geslacht in herinnering te wor-
den 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 

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 onder-
werp 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 a overste 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 a ziener van 
De Kerk van Jezus Christus van 
de Heiligen der Laatste Dagen.

Joseph Smith.
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128 1 a GS Doop, dopen — 
Doop voor de 

   doden.
 2 a LV 127:6.

 3 a GS Getuige, getuigen.

dat ik u van tijd tot tijd zou schrij-
ven en u aangaande vele onder-
werpen inlichtingen zou geven, 
hervat ik nu het onderwerp van 
de a doop voor de doden, aange-
zien dat onderwerp mijn gedach-
ten 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 aan-
gaande een schrijver. Ik heb enige 
aanvullende gedachten gehad in 
verband met deze aangelegen-
heid, die ik nu vastleg. Dat wil 
zeggen, in mijn vorige brief werd 
verklaard dat er een a schrijver 
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 bijzon-
der moeilijk zijn voor één schrij-
ver om te allen tijde aanwezig te 
zijn en alle zaken te behandelen. 
Om dit probleem te ondervan-
gen, kan er in iedere wijk van de 
stad een schrijver worden aan-
gewezen die bekwaam is om 
nauwkeurige notulen bij te hou-
den; 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 

het verloop van de gehele hande-
ling; tevens moet hij een drietal 
aanwezigen noemen, als er aan-
wezigen zijn, die te allen tijde 
daarvan kunnen getuigen, wan-
neer daartoe verzocht, opdat 
ieder woord in de mond van twee 
of drie a getuigen zal komen vast  
te staan.

4 Vervolgens, laat er een alge-
meen 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 kerk-
schrijver het verslag opnemen in 
het algemeen kerkregister, teza-
men met de verklaringen en alle 
aanwezige getuigen, vergezeld 
van zijn eigen verklaring dat 
hij, uitgaande van zijn kennis 
van het karakter van die man-
nen en hun benoeming door de 
kerk, er werkelijk van overtuigd 
is dat de bovengenoemde ver-
klaring en verslagen waar zijn. 
En wanneer dit in het algemeen 
kerkregister is opgenomen, zal 
het verslag even heilig zijn en 
evenzeer de verordening ver-
antwoorden 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 
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gaat aan de wil van God te vol-
doen, door ons te voegen naar de 
verordening en voorbereiding die 
de Heer heeft verordonneerd en 
bereid, vóór de grondlegging van 
de wereld, voor het a heil van de 
doden die zouden sterven zonder 
b kennis van het evangelie.

6  En voorts, ik wil dat u 
bedenkt dat Johannes de Open-
baarder precies dit onderwerp 
met betrekking tot de doden 
overwoog toen hij verklaarde, 
zoals u opgetekend zult vin-
den 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 a boek des 
levens was; maar de doden wer-
den geoordeeld op grond van die 
dingen die geschreven stonden in 
de boeken, naar hun werken; bij-
gevolg moeten de boeken waar-
van gesproken wordt, de boeken 
zijn die het verslag van hun wer-
ken bevatten en wijzen op de 
b verslagen die op aarde worden 
bijgehouden. En het boek dat het 
boek des levens was, is het verslag 

dat in de hemel wordt bijgehou-
den; dit beginsel komt nauwkeu-
rig 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 a macht van het priester-
schap, door de openbaring 
van Jezus Christus, waarbij het 
wordt toegestaan dat wat u ook 
op aarde b bindt, 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 zul-
len uit de boeken worden geoor-
deeld, naar hun eigen werken, 
ongeacht of zij in propria per-
sona de c verordeningen 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.

 5 a GS Heil voor de 
doden.

  b 1 Petr. 4:6.
 7 a Openb. 20:12;  

LV 127:6–7.  

GS Boek des levens.
  b LV 21:1.
 8 a GS Macht;  

Priesterschap.
  b GS Verzegelen, 

verzegeling.
  c GS Verordeningen.
  d GS Heil voor de 

doden.
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9  Het zal sommigen wellicht 
een zeer stoutmoedige leerstel-
ling toeschijnen waarvan wij spre-
ken  — een macht die optekent 
of bindt op aarde en bindt in de 
hemel. Niettemin, in alle tijdper-
ken van de wereld, wanneer ook 
de Heer een man, of een groep 
mannen, door ware openbaring 
een a bedeling van het priester-
schap heeft gegeven, is die macht 
altijd gegeven. Wat dus die man-
nen ook b bevoegd deden, in de 
naam van de Heer, en het deden 
in waarheid en getrouwheid, en 
daarvan een stipt en getrouw ver-
slag bijhielden, werd op aarde en 
in de hemel een wet, die niet kon 
worden tenietgedaan, volgens de 
besluiten van de grote c Jehova. 
Dit is een getrouw woord. Wie 
kan het aanhoren?

10 En voorts, als precedent, Mat-
theüs 16:18 en 19: En Ik zeg u ook 
dat u Petrus bent, en op deze rots 
zal Ik mijn kerk bouwen, en de poor-
ten van de hel zullen haar niet over-
weldigen. 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 

de machten van het heilig pries-
terschap. Het is niet moeilijk voor 
degene aan wie die a sleutels gege-
ven worden, om kennis te verkrij-
gen van de feiten met betrekking 
tot het b heil van de mensenkinde-
ren, zowel voor de doden als voor  
de levenden.

12  Hierin is a heerlijkheid en 
b eer en c onsterfelijkheid en eeu-
wig leven — de verordening van 
de doop met water, om daarin te 
worden d ondergedompeld 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 a doopvont 
ingesteld als b zinnebeeld van het 
graf, en op gebod moest zij gele-
gen zijn op een plaats onder het 
niveau waar de levenden door-
gaans bijeenkomen, om de leven-
den en de doden voor te stellen, 
en opdat alle dingen hun gelijke-
nis kunnen hebben, en opdat zij 
met elkaar kunnen overeenstem-
men — waarbij hetgeen aards is 

 9 a GS Bedeling.
  b GS Gezag.
  c GS Jehova.
 11 a GS Sleutels van het 

priesterschap.

  b GS Heil.
 12 a GS Heerlijkheid.
  b GS Eren.
  c GS Onsterfelijk, 

onsterfelijkheid.

  d GS Doop, dopen — 
Doop door 
onderdompeling.

 13 a LV 124:29.
  b GS Symboliek.
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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, stoffe-
lijk; 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 ver-
slagen op de aarde met betrek-
king tot uw doden zijn, die naar 
waarheid worden bijgehouden, 
zo zijn ook de verslagen in de 
hemel. Dit nu is de a verzegelende 
en bindende bevoegdheid, terwijl 
het ook, in één zin van het woord, 
de b sleutels van het koninkrijk 
zijn, die bestaan in de sleutel  
van c kennis.

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 a heil is noodzakelijk 
en onontbeerlijk voor ons heil, 
zoals Paulus zegt aangaande de 
vaderen  — dat zij zonder ons 
niet tot b volmaaktheid kunnen 
komen — net zo min als wij zon-
der onze doden tot volmaaktheid  
kunnen komen.

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 aan-
haling geven van een van de pro-
feten die zijn oog gericht had op 
de a herstelling van het priester-
schap 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 ontzagwek-
kende dag. Hij zal het hart van de 
vaders tot de kinderen terugbren-
gen, 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 a duide-
lijker 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 ban-
vloek zal worden getroffen, tenzij 

 14 a GS Verzegelen, 
verzegeling.

  b GS Sleutels van het 
priesterschap.

  c BJS Luk. 11:53 
(Aanhangsel).

 15 a GS Heil voor de 
doden.

  b Hebr. 11:40.  
GS Volmaakt.

 17 a GS Herstelling van  
het evangelie.

  b 3 Ne. 25:5–6;  
LV 2; 110:13–16.  
GS Elia.

 18 a GJS 1:36–39.
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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 c doop 
voor de doden. Want zonder hen 
kunnen wij niet tot volmaakt-
heid komen; evenmin kunnen 
zij zonder ons tot volmaaktheid 
komen. Ook kunnen zij noch wij 
tot volmaaktheid komen zonder 
hen die eveneens in het evan-
gelie gestorven zijn; want het is 
noodzakelijk dat er bij de inlui-
ding van de d bedeling van de vol-
heid der tijden — de bedeling die 
nu wordt ingeluid — een volle-
dige en volmaakte eenwording 
en versmelting van bedelingen 
en sleutels en machten en heer-
lijkheden plaatsvindt, en wordt 
geopenbaard vanaf de dagen van 
Adam tot op de huidige tijd. En 
dat niet alleen, maar ook die din-
gen die vanaf de e grondlegging 
van de wereld nooit geopen-
baard zijn, maar voor de wij-
zen en verstandigen verborgen 
gehouden zijn, zullen aan kleine 
f kinderen en zuigelingen wor-
den geopenbaard, in deze bede-
ling, de bedeling van de volheid  
der tijden.

19 Welnu, wat horen wij in het 

evangelie dat wij hebben ontvan-
gen? Een stem van blijdschap! 
Een stem van barmhartigheid 
uit de hemel; en een stem van 
a waarheid uit de aarde; blijde tij-
dingen voor de doden; een stem 
van blijdschap voor de levenden 
en de doden; blijde b tijdingen 
van grote vreugde. Hoe liefe-
lijk op de bergen zijn de c voe-
ten van hen die blijde tijdingen 
van goede dingen brengen, en 
die tot Zion zeggen: Zie, uw God 
regeert! Als de d dauw van de Kar-
mel, 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 c boek 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 f Michaël aan de oever van de 
Susquehanna, die de duivel ont-
maskert toen die verscheen als een 
engel van het g licht! De stemmen 
van h Petrus, Jakobus en Johan-
nes in de wildernis tussen Har-
mony (Susquehanna County) en 
Colesville (Broome County) aan 

 18 b GS Genealogie;  
Verordeningen — 
Plaatsvervangende 
verordening.

  c LV 124:28–30; 127:6–7.
  d GS Bedeling.
  e LV 35:18.
  f Matt. 11:25;  

Luk. 10:21;  
Alma 32:23.

 19 a Ps. 85:11–12.

  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 i sleutels 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 a vader 
Whitmer in Fayette (Seneca 
County), en op uiteenlopende tij-
den 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 aarts-
engel; de stem van b Gabriël en 
van c Rafaël en van verschillende 
d engelen, vanaf Michaël of e Adam 
tot op de huidige tijd, die allen 
hun f bedeling, hun rechten, hun 
sleutels, hun eer, majesteit en 
heerlijkheid, en de macht van hun 
priesterschap bekendmaakten; 
regel op regel, g gebod op gebod; 
hier een weinig, en daar een wei-
nig; ons vertroostend door te ver-
kondigen wat zal komen, onze 
h hoop versterkend!

22 Broeders, zullen wij niet voor-
waarts gaan in zo’n groot werk? 
Ga voorwaarts en niet achter-
waarts! Houd moed, broeders; en 
op, op naar de overwinning! Laat 
uw hart zich verheugen en bui-
tengewoon verblijd zijn. Laat de 
aarde in a gezang uitbarsten. Laten 
de doden gezangen van eeuwige 

lofprijzing aanheffen voor koning 
b Immanuel, die datgene heeft 
verordonneerd, vóór de wereld 
bestond, wat ons in staat zou stel-
len hen uit hun c gevangenis te 
d verlossen; want de gevangenen 
zullen vrijgelaten worden.

23 Laten de a bergen van vreugde 
juichen, en alle valleien het uit-
roepen; 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 b rotsen, 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 eeu-
wige scheppingen zijn naam ver-
kondigen 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 onsterfelijk-
heid en e eeuwig leven verkon-
digt; 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 ver-
schijnt? Want Hij is als het vuur 

 20 i GS Sleutels van het 
priesterschap.

 21 a I.E. Peter Whitmer sr.
  b GS Gabriël.
  c GS Rafaël.
  d GS Engelen.
  e LV 107:53–56.
  f GS Bedeling.
  g Jes. 28:10.

  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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 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.

  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.

van de c 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 e Levi zui-
veren en hen louteren als goud 
en als zilver, opdat zij de Heer in 
gerechtigheid een f offerande zul-
len brengen. Laten wij daarom als 
kerk en als volk en als heiligen der 
laatste dagen de Heer in gerech-
tigheid een offerande brengen; en 
laten wij in zijn heilige tempel, 

wanneer die voltooid is, een boek 
aanbieden met de g geslachtslijsten 
van onze doden dat alleszins aan-
nemelijk 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 geeste-
lijke lichamen in de hemel; 4–9: sleu-
tels gegeven waardoor boodschappers 
die van achter de sluier komen, kun-
nen worden geïdentificeerd.

Er zijn twee soorten wezens in 
de a hemel, namelijk: b engelen 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 a vlees en beenderen, zoals u 
ziet dat Ik heb.

3 Ten tweede: de a geesten van 
b rechtvaardige mensen die tot 
volmaking gekomen zijn, zij die 

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 heer-
lijkheid komen, want dat is de 
enige manier waarop hij kan 
verschijnen —

7 vraag hem u de hand te schud-
den, en hij zal zich niet verroeren, 
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want het is tegen de hemelse orde 
voor een rechtvaardige om te mis-
leiden; 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.

 8 a 2 Kor. 11:14;  
2 Ne. 9:9.

130 1 a 1 Joh. 3:2;  
Mro. 7:48.  
GS Wederkomst van 
Jezus Christus.

  b Luk. 24:36–40.

 2 a GS Celestiale 
heerlijkheid.

 3 a GS God, Godheid — 
God de Vader.

  b GS God, Godheid — 
God de Zoon.

  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.

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 verschij-
nen; 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 weder-
komst is de profeet niet bekendge-
maakt; 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 a verschijnt, 
zullen wij Hem zien zoals Hij is. 
Wij zullen zien dat Hij een b mens 
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 heer-
lijkheid die wij nu niet genieten.

3  Johannes 14:23: de verschij-
ning van de a Vader en de b Zoon in 
dat vers is een persoonlijke c ver-
schijning; 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 a tijd, enge-
lentijd, 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.
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 7 a Openb. 4:6; 15:2.
  b Jes. 33:14.
 8 a GS Urim en Tummim.
 9 a LV 77:1.  

GS Aarde — 

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.

6 De engelen wonen niet op een 
planeet zoals deze aarde;

7 maar zij wonen in de tegen-
woordigheid van God, op een 
hemellichaam gelijk a een zee van 
glas en b vuur, waar alle dingen 
voor hun heerlijkheid kenbaar 
zijn, het verleden, het heden 
en de toekomst, en voortdu-
rend voor het aangezicht van de  
Heer zijn.

8 De plaats waar God woont, is 
een grote a Urim en Tummim.

9 Deze a aarde, 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 ont-
vangt, waardoor dingen die ver-
band houden met koninkrijken 
van een hogere orde zullen wor-
den bekendgemaakt;

11  en een a witte steen wordt 
gegeven aan eenieder van hen die 
het celestiale koninkrijk binnen-
gaan, waarop een nieuwe b naam 
geschreven staat, die niemand 
kent behalve degene die hem 

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 bloedver-
gieten zullen veroorzaken vooraf-
gaande aan de komst van de Zoon 
des Mensen, in b South Carolina 
zal zijn.

13 De aanleiding zal waarschijn-
lijk de slavenkwestie zijn. Dit 
maakte een stem mij bekend, ter-
wijl ik op 25 december 1832 ern-
stig 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 mil-
lennium 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 a intelligen-
tie wij in dit leven ook bereiken, 
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in de b opstanding zal het met ons 
herrijzen.

19 En als iemand in dit leven, 
door zijn a ijver en b gehoorzaam-
heid, meer c kennis en intelligen-
tie verkrijgt dan een ander, zal hij 
daar in die mate d voordeel bij heb-
ben in de toekomende wereld.

20  Er is een a wet b vóór de 
grondlegging van deze wereld 
onherroepelijk in de hemel afge-
kondigd, waarop alle c zegeningen 
zijn gegrond —

21 en wanneer wij enige zege-
ning van God ontvangen, is het 

door gehoorzaamheid aan die wet 
waarop zij is gegrond.

22 De a Vader heeft een b lichaam 
van vlees en beenderen, even 
tastbaar als dat van de mens; de 
Zoon eveneens; maar de c Hei-
lige 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.

 18 b GS Opstanding.
 19 a GS Kennis.
  b GS IJver.
  c GS Gehoorzaam, 

gehoorzaamheid, 
gehoorzamen.

  d Alma 12:9–11.
 20 a LV 82:10.
  b GS Voorsterfelijk  

leven.
  c Deut. 11:26–28; 

   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.

AFDELING 131
Onderricht van de profeet Joseph Smith gegeven op 16 en 17 mei 
1843 te Ramus (Illinois).

1–4: het celestiale huwelijk is onont-
beerlijk voor de verhoging in de hoog-
ste hemel; 5–6: de manier waarop 
mensen tot het eeuwige leven worden 
verzegeld, wordt uiteengezet; 7–8: 
alle geest is materie.

In de a celestiale heerlijkheid zijn 
drie hemelen of graden;

2  en om de a hoogste te ver-
werven, moet een mens tot deze 
orde van het priesterschap toe-
treden (namelijk het b nieuw  

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 a vermeer-
dering hebben.

5  (17  mei 1843.) Het vaste en 
zekere woord van a profetie bete-
kent dat iemand, door openba-
ring en door de geest van profetie, 
weet dat hij tot het b eeuwige leven 
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 5 c LV 68:12; 88:4.  
GS Verzegelen, 
verzegeling.

 6 a GS Heil.
  b LV 107:99–100.

 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.

is c verzegeld, door de macht van 
het heilig priesterschap.

6 Het is voor een mens onmoge-
lijk om in a onwetendheid b gered 
te worden.

7  Er bestaat niet zoiets als 
onstoffelijke materie. Alle a geest 

is materie, maar ze is fijner of rei-
ner, en kan alleen door b reinere 
ogen onderscheiden worden;

8 wij kunnen het niet zien, maar 
als ons lichaam is gereinigd, zul-
len wij zien dat het allemaal mate-
rie is.

AFDELING 132
Openbaring gegeven te Nauvoo (Illinois) bij monde van de profeet 
Joseph Smith, opgeschreven op 12 juli 1843, over het nieuw en eeu-
wigdurend verbond, met inbegrip van de eeuwigheid van het huwe-
lijksverbond 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 wor-
den; 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 nakomeling-
schap en verhoging worden in alle 
tijden aan de profeten en heiligen 
gedaan; 40–47: Joseph Smith ont-
vangt de macht om te binden en te 
verzegelen op aarde en in de hemel; 
48–50: de Heer verzegelt zijn ver-
hoging op hem; 51–57: Emma Smith 
wordt aangeraden om getrouw en 

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 gerechtvaar-
digd betreffende het beginsel en 
de leer dat zij vele a vrouwen en 
bijvrouwen hadden —

2 zie, ja, zie, Ik ben de Heer, uw 
God, en zal u antwoord geven 
betreffende deze aangelegenheid.

3 Daarom, a bereid uw hart erop 
voor de aanwijzingen die Ik u 
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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 a ver-
bond; en indien u zich niet aan 
dat verbond houdt, bent u b ver-
doemd; want niemand kan dat 
verbond c verwerpen en in mijn 
heerlijkheid worden toegelaten.

5 Want allen die uit mijn hand 
een a zegen willen verkrijgen, moe-
ten zich houden aan de b wet 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 a nieuw en eeuwig-
durend verbond betreft: het werd 
ingesteld voor de volheid van 
mijn b heerlijkheid; en wie daar-
van 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 a voorwaarden van deze wet 
zijn: alle verbonden, contracten, 
verbintenissen, verplichtingen, 
b eden, geloften, verrichtingen, 
betrekkingen, verenigingen of 
verwachtingen die niet worden 
gesloten, aangegaan en c ver-
zegeld door de d Heilige Geest 
van de belofte, door hem die is 

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 dienst-
knecht Joseph Smith aangewe-
zen om die macht in de laatste 
dagen te bezitten; en er is op 
aarde altijd maar één tegelijk aan 
wie die macht en de f sleutels van 
dat priesterschap zijn verleend), 
zijn in en na de opstanding uit 
de doden zonder enige uitwer-
king, 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 aanvaar-
den, 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 heb-
ben a verordonneerd voordat de 
wereld was?

12 Ik ben de Heer, uw God; en Ik 
geef u dit gebod — dat niemand 

 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.

  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.

  e GS Openbaring.
  f GS 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.
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 12 a Joh. 14:6.
 13 a 3 Ne. 27:10–11.
 15 a GS Huwelijk, huwen.
 16 a Matt. 22:23–33;  

Mark. 12:18–25;  
Luk. 20:27–36.

  b GS Engelen.
 19 a GS Huwelijk, 

huwen — Het nieuw 
en eeuwigdurend 
huwelijksverbond.

tot de Vader zal a 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 verordon-
neerd of door tronen of prins-
dommen of machten of zaken 
van naam, wat die ook mogen 
zijn, wat niet uit Mij of uit mijn 
woord is, zegt de Heer, zal wor-
den neergeworpen en zal a niet 
blijven bestaan nadat de mensen 
dood zijn, in noch na de opstan-
ding, zegt de Heer, uw God.

14 Want alle dingen die blijven 
bestaan, zijn uit Mij; en alle din-
gen die niet uit Mij zijn, zullen 
worden geschud en verwoest.

15 Daarom, indien een man een 
vrouw a huwt in de wereld en hij 
haar niet huwt door Mij of door 
mijn woord en zich met haar ver-
bindt zolang hij in de wereld is, 
en zij met hem, dan zijn hun ver-
bond 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 a huwelijk gegeven, 
maar zij worden aangewezen als 
b engelen in de hemel, welke enge-
len 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.

17 Want deze engelen hielden 
zich niet aan mijn wet; daarom 
kunnen zij geen nakomelingen 
hebben, maar blijven in hun 
geredde toestand in alle eeu-
wigheid op zichzelf en onge-
huwd, 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 eeuwig-
heid, 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 samenge-
voegd, 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 voor-
bijgaan; 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 a nieuw en eeuwigdu-
rend verbond, en het wordt op 
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hen b verzegeld door de Heilige 
Geest van de c belofte, door hem 
die is gezalfd, aan wie ik deze 
bevoegdheid en de d sleutels 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 e tro-
nen, koninkrijken, prinsdommen 
en machten, heerschappijen en 
alle hoogten en diepten beër-
ven — dan zal het in het f Boek 
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 ver-
goten, zullen hun alle dingen 
geschieden die mijn dienstknecht 
op hen heeft bevestigd, in tijd en 
in alle eeuwigheid; en zullen vol-
ledig 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 verheerlij-
king in alle dingen, zoals op hun 
hoofd is verzegeld, en die heer-
lijkheid zal een volheid en een 

voortzetting zijn van nakome-
lingschap 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 b alle 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 a nauw is de poort en 
smal de b weg die voert tot de ver-
hoging en de voortzetting van de 
c levens, en slechts weinigen vin-
den 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 ontvan-
gen, opdat a waar Ik ben, ook u 
zult zijn.

24  Dit is a eeuwige levens: de 
enige wijze en ware God kennen, 
en Jezus Christus, die Hij b gezon-
den heeft. Ik ben het. Aanvaard 
daarom mijn wet.

25  a Wijd is de poort en breed 

 19 b GS Verzegelen, 
verzegeling.

  c LV 76:52–53;  
88:3–4.

  d GS Sleutels van het 
priesterschap.

  e Ex. 19:5–6;  
Openb. 5:10; 20:6;  
LV 76:56; 78:15, 18.

  f GS Boek des levens.
  g GS Verhoging.
 20 a Matt. 25:21;  

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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 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;  

Onvergeeflijke  
zonde.

  b Matt. 12:31–32;  
Hebr. 6:4–6;  
LV 76:31–35.  
GS Zonen van het 
verderf.

  c GS Verdoemenis.
 29 a GS Abraham.
 30 a Gen. 12:1–3; 13:16.  

GS 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.

de weg die tot de b dood leidt; 
en velen zijn er die daar binnen-
gaan, omdat zij Mij niet c aan-
nemen, 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 a Hei-
lige Geest van de belofte, vol-
gens 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 b moord plegen waar-
bij zij onschuldig bloed vergie-
ten, zullen zij toch in de eerste 
opstanding tevoorschijn komen 
en hun verhoging ingaan; maar 
in het vlees zullen zij vernietigd 
worden en c overgeleverd wor-
den aan de slagen van d Satan tot 
de dag van verlossing, zegt de  
Here God.

27 De a lastering van de Heilige 
Geest, die in de wereld b noch uit 
de wereld vergeven zal worden, 
bestaat hierin dat u moord pleegt 
waarbij u onschuldig bloed ver-
giet en instemt met mijn dood, 
nadat u mijn nieuw en eeuwigdu-
rend verbond hebt aanvaard, zegt 
de Here God; en wie zich niet aan 

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 pries-
terschap geven, zoals die door Mij 
en mijn Vader werd verordon-
neerd voordat de wereld was.

29 a Abraham ontving alle din-
gen, wat hij ook ontving, door 
openbaring en gebod, door mijn 
woord, zegt de Heer, en is zijn 
verhoging ingegaan en is geze-
ten op zijn troon.

30 Abraham ontving a beloften 
aangaande zijn nakomelingen en 
de vrucht van zijn b lendenen — uit 
wiens lendenen u bent, namelijk 
mijn dienstknecht Joseph — die 
zouden voortbestaan zolang zij 
in de wereld waren; en wat Abra-
ham en zijn nakomelingen betreft, 
uit de wereld zouden zij voort-
bestaan; zowel in de wereld als 
uit de wereld zouden zij voortbe-
staan, zo ontelbaar als de c sterren; 
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 wor-
den de werken van mijn Vader 
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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 Abra-
ham heeft gedaan, niet ontvangen.

34  God a gebood Abraham, en 
b Sara gaf c Hagar aan Abraham 
tot vrouw. En waarom deed zij 
dat? Omdat dit de wet was; en 
uit Hagar zijn vele mensen voort-
gekomen. Daarom vervulde dit, 
onder andere, de beloften.

35  Stond Abraham daarom 
onder veroordeling? Voorwaar, 
Ik zeg u: Neen, want Ik, de Heer, 
had het a geboden.

36 Abraham werd a geboden zijn 
zoon b Izak te offeren; toch stond 
er geschreven: U zult niet c dood-
slaan. Abraham weigerde echter 
niet, en het werd hem toegere-
kend als d gerechtigheid.

37 Abraham ontving a bijvrou-
wen en zij baarden hem kinde-
ren; en het werd hem toegerekend 
als gerechtigheid, omdat zij hem 
waren gegeven en hij zich aan 

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 dienst-
knechten, 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 bijvrou-
wen werden hem door Mij a gege-
ven, 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 c Uria en zijn vrouw; 
en daarom is hij van zijn verho-
ging gevallen en heeft zijn deel 
ontvangen; en hij zal hen uit de 
wereld niet beërven, want Ik heb 

 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, 

rechtvaardigheid.
 37 a 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.

 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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 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 GS Kuisheid.
 45 a GS Sleutels van het 

priesterschap.
  b Hand. 3:21;  

LV 86:10.  
GS Herstelling van het 
evangelie.

 46 a GS Verzegelen, 
verzegeling.

  b GS Vergeving van 
zonden.

 47 a Gen. 12:1–3;  
LV 124:93.

hen aan een ander d gegeven, zegt  
de Heer.

40 Ik ben de Heer, uw God, en Ik 
heb u, mijn dienstknecht Joseph, 
een opdracht gegeven, en Ik a her-
stel alle dingen. Vraag wat u wilt, 
en het zal u gegeven worden vol-
gens 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 ver-
nietigd worden.

42  Indien zij niet onder het 
nieuw en eeuwigdurend verbond 
staat, en zij bij een andere man is, 
heeft zij a overspel gepleegd.

43 En indien haar man bij een 
andere vrouw is, en hij onder 
een a gelofte stond, heeft hij zijn 
gelofte verbroken en overspel 
gepleegd.

44 En indien zij geen overspel 
heeft gepleegd, maar onschul-
dig is en haar gelofte niet heeft 
verbroken, en zij het weet en Ik 
het u, mijn dienstknecht Joseph, 
openbaar, dan zult u macht heb-
ben door de macht van mijn heilig 
priesterschap, om haar te nemen 
en te geven aan iemand die geen 
overspel heeft gepleegd, maar 

a getrouw is geweest; want hij 
zal tot heerser over veel worden 
gesteld.

45 Want Ik heb u de a sleutels en 
de bevoegdheid van het priester-
schap verleend, waardoor Ik alle 
dingen b herstel en u te zijner tijd 
alle dingen bekendmaak.

46  En voorwaar, voorwaar, Ik 
zeg u dat wat u ook a verzegelt 
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 zon-
den b kwijtscheldt op aarde, die 
zullen hun voor eeuwig kwijtge-
scholden 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 zege-
nen; 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.
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49 Want Ik ben de Heer, uw God, 
en Ik zal met u zijn zelfs tot aan 
de a voleinding van de wereld, en 
door alle eeuwigheid; want voor-
waar, Ik b verzegel uw c verhoging 
op u en bereid voor u een troon 
in het koninkrijk van mijn Vader, 
bij Abraham, uw d vader.

50  Zie, Ik heb uw a opofferin-
gen gezien en zal al uw zonden 
vergeven; Ik heb uw opofferin-
gen 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 b aangenomen.

51  Voorwaar, Ik zeg u: Een 
gebod geef Ik aan mijn dienst-
maagd, 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 kun-
nen vergen, door een verbond en 
offer.

52  En laat mijn dienstmaagd, 
a Emma Smith, allen aanvaarden 
die zijn gegeven aan mijn dienst-
knecht Joseph, en die deugdzaam 
en rein zijn voor mijn aangezicht; 
en wie niet rein zijn, en hebben 
gezegd dat zij rein zijn, zullen 

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 a getrouw geweest over 
enkele dingen, en van nu af zal Ik 
hem sterken.

54  En Ik gebied mijn dienst-
maagd, 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 a honderdvoudig 
geven: vaders en moeders, broe-
ders en zusters, huizen en land, 
vrouwen en kinderen, en kronen 
van b eeuwige levens in de eeu-
wige werelden.

56 En verder, voorwaar, Ik zeg: 
Laat mijn dienstmaagd mijn 
dienstknecht Joseph zijn overtre-
dingen a vergeven; en dan zullen 
haar overtredingen, waarmee zij 

 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 GS 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.

 55 a Mark. 10:28–31.
  b GS Eeuwig leven;  

Gezin — Het eeuwige 
gezin.

 56 a GS Vergeven.
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 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 

Mozes.
  b GS Sleutels van het 

priesterschap.
 61 a GS Maagd.
  b OV 1.  

GS Huwelijk, 

huwen — Meervoudig 
huwelijk.

 63 a Gen. 1:26–28;  
Jakob 2:30.

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 eigen-
dom niet uit handen geven, opdat 
er niet een vijand komt en hem 
vernietigt: want Satan a tracht te 
vernietigen; want Ik ben de Heer, 
uw God, en hij is mijn dienst-
knecht; en zie, ja, zie, Ik ben met 
hem, zoals Ik was met Abraham, 
uw vader, ja, tot zijn b verhoging 
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 geroe-
pen, zoals a Aäron, door mijn 
eigen stem, en door de stem van 
Hem die Mij gezonden heeft, en 
Ik hem met de b sleutels 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 

zijn hand verg, zegt de Heer, uw 
God.

61 En voorts, wat de wet van het 
priesterschap betreft  — indien 
een man een a maagd 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 gerechtvaar-
digd; hij kan geen overspel ple-
gen, want ze zijn hem gegeven; 
want hij kan geen overspel ple-
gen 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 wor-
den; want ze zijn hem gegeven 
om zich te a vermenigvuldigen 
en de aarde te vervullen, volgens 
mijn gebod, en om de belofte te 
vervullen die door mijn Vader 
werd gedaan vóór de grond-
legging van de wereld, en voor 
hun verhoging in de eeuwige 
werelden, opdat zij de mensen-
zielen zullen baren; want daarin 
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wordt het b werk van mijn Vader 
voortgezet, opdat Hij zal worden  
verheerlijkt.

64 En voorts, voorwaar, voor-
waar, Ik zeg u: Indien een man die 
de sleutels van deze macht bezit, 
een vrouw heeft, en hij haar de 
wet van mijn priesterschap aan-
gaande 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 din-
gen 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 vrij-
gesteld 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.

 63 b Moz. 1:39.

AFDELING 133
Openbaring gegeven bij monde van de profeet Joseph Smith op 
3 november 1831 te Hiram (Ohio). Als inleiding op deze openba-
ring, 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 toe-
gevoegd 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 ontvluch-
ten, 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 

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 god-
delozen; 52–56: het zal het jaar van 
zijn verlosten zijn; 57–74: het evan-
gelie zal worden uitgezonden om de 
heiligen te redden en de goddelozen 
te vernietigen.
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133 2 a Mal. 3:1;  
LV 36:8.

  b LV 1:36.  
GS Jezus Christus —  
Rechter.

 3 a Jes. 52:10.
  b Jes. 12:2; 52:10.  

GS Heil;  
Verlossingsplan.

 5 a Alma 5:57;  
LV 1:16.  
GS Babel, Babylon;  
Werelds, 
wereldsgezindheid.

  b 2 Tim. 2:21; 

   3 Ne. 20:41;  
LV 38:42.  
GS Zuiver, zuiverheid.

 6 a Mal. 3:16–18.
 7 a LV 29:8.  

GS Israël — De 
vergadering van 
Israël.

  b Zach. 2:6–7;  
Mark. 13:27.

 8 a GS Zendingswerk.
  b Jes. 11:11;  

1 Ne. 22:4;  
2 Ne. 10:8, 20.

  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.

Luister, o volk van mijn kerk, 
zegt de Heer, uw God, en hoor 
het woord van de Heer aan-
gaande u —

2 de Heer die plotseling tot zijn 
tempel zal a komen; de Heer die 
zal neerkomen op de wereld met 
een vervloeking ten b oordeel; 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 b heil van hun  
God zien.

4 Daarom, bereid u voor, bereid 
u voor, o mijn volk; heilig u; ver-
gader u bijeen in het land Zion, 
o volk van mijn kerk, u allen wie 
niet geboden is te blijven.

5 Trek weg uit a Babylon. Wees 
b rein, u die de vaten des Heren 
draagt.

6  Beleg uw plechtige samen-
komsten en a spreek dikwijls met 
elkaar. En laat eenieder de naam 
van de Heer aanroepen.

7  Ja, voorwaar Ik zeg u nog-
maals: De tijd is gekomen dat de 
stem van de Heer tot u spreekt: 
Trek weg uit Babylon; a vergader 

u uit het midden van de volken, 
uit de b vier windstreken, van het 
ene einde van de hemel tot het  
andere.

8 a Zend de ouderlingen van mijn 
kerk uit naar de volken die ver 
weg zijn; naar de b eilanden van 
de zee; zend uit naar vreemde lan-
den; roep tot alle volken, eerst tot 
de c andere 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 uitge-
breid en opdat haar a ringen kun-
nen 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 a Bruidegom tegemoet; 
zie, ja, zie, de Bruidegom komt; ga 
uit, Hem tegemoet. Bereid u voor 
op de b grote dag van de Heer.

11 a Waak dan, want u b weet de 
dag noch het uur.

12  Laten daarom zij die zich 
a onder de andere volken bevin-
den naar b Zion vluchten.
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13  En laten degenen die van 
a Juda zijn, naar b Jeruzalem vluch-
ten, naar de c bergen van het d huis 
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 a over-
haast zijn, maar laten alle din-
gen van tevoren voor u worden 
bereid; en wie gaat, laat hij b niet 
omzien, opdat hem niet een plot-
selinge vernietiging zal treffen.

16 Luister en hoor, o bewoners 
van de aarde. a Luister 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 b bekeren.

17 Want zie, de Here God heeft 
de engel a uitgezonden die roept 
door het midden van de hemel, en 
zegt: Bereid de weg van de Heer 
en maak zijn paden b recht, want 
het uur van zijn c komst is nabij —

18 wanneer het a Lam op de b berg 
Zion zal staan, en met Hem c hon-
derdvierenveertigduizend, met 

de naam van zijn Vader geschre-
ven op hun voorhoofd.

19 Daarom, bereid u voor op de 
a komst van de b Bruidegom; ga uit, 
ga uit, Hem tegemoet.

20 Want zie, Hij zal a staan 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 a verheffen 
vanuit b Zion 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 b donder die de 
bergen zal c slechten, en de valleien 
zullen niet meer te vinden zijn.

23 Hij zal het grote diep gebie-
den, en het zal naar de noordelijke 
landen worden teruggedreven, 
en de a eilanden zullen één land 
worden;

24 en het land van a Jeruzalem 
en het land Zion zullen tot hun 
eigen plaats worden terugge-
bracht en de aarde zal zijn zoals 
ze was in de dagen voordat ze 
werd b verdeeld.

25 En de Heer, ja, de Heiland, zal 
 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.

 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;  

Openb. 1:15;  
LV 110:3.

  b Ps. 77:18;  
Openb. 14:2.

  c Richt. 5:5;  
Jes. 40:4; 64:1;  
Openb. 16:20;  
LV 49:23; 109:74.

 23 a Openb. 6:14.
 24 a GS Jeruzalem.
  b Gen. 10:25.  

GS Aarde — Verdeling 
van de aarde.
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 25 a GS Jezus Christus — 
Christus’ heerschappij 
in het millennium.

 26 a Jer. 16:14–15;  
LV 110:11.  
GS Israël — De tien 
verloren stammen  
van Israël.

 27 a Jes. 11:15–16;  
2 Ne. 21:16.

 29 a Jes. 35:6–7.
 30 a Zach. 10:7–12.  

GS Efraïm — De stam 
Efraïm.

 31 a Gen. 49:26.
 33 a Jes. 35:10; 51:11;  

LV 66:11.
 34 a GS Israël — De twaalf 

stammen van  
Israël.

  b Gen. 48:14–20;  
1 Kron. 5:1–2;  
Ether 13:7–10.

 35 a GS Juda — De stam 

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.

te midden van zijn volk staan en 
zal a regeren over alle vlees.

26 En zij die zich in de a noor-
delijke 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 rot-
sen slaan en het ijs zal vervloeien 
in hun tegenwoordigheid.

27 En er zal een a grote weg wor-
den opgeworpen te midden van 
het grote diep.

28 Hun vijanden zullen hun ten 
prooi worden,

29 en in de a onvruchtbare woes-
tijnen zullen er poelen levend 
water ontstaan; en de dorre grond 
zal niet langer een dorstig land 
zijn.

30 En zij zullen hun rijke schat-
ten meebrengen voor de kinderen 
van a Efraïm, mijn dienstknechten.

31 En de eeuwige a heuvelen zul-
len tot in hun uitlopers beven in 
hun tegenwoordigheid.

32  En daar zullen zij neerval-
len en met heerlijkheid worden 
gekroond, ja, in Zion, door de 
handen van de dienstknechten 
van de Heer, ja, de kinderen van 
Efraïm.

33 En zij zullen vervuld zijn met 
a 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 b Efraïm en zijn 
metgezellen.

35 En ook zij van de stam a Juda 
zullen, na hun pijn, voor het aan-
gezicht van de Heer geheiligd 
worden in b heiligheid, 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 bewo-
ners van de aarde, heb Ik mijn 
a engel uitgezonden, vliegende 
door het midden van de hemel, 
met het eeuwigdurend b evangelie, 
die aan enkelen is verschenen en 
het de mens heeft toevertrouwd, 
die verschijnen zal aan velen die 
op aarde wonen.

37 En dit a evangelie zal tot b alle 
natie, geslacht, taal en volk wor-
den c gepredikt.

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;
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39 en a aanbid 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 a scheu-
ren, dat U zou willen neerdalen, 
dat de bergen zouden vervloeien 
door uw tegenwoordigheid.

41 En het zal op hun hoofd wor-
den verhoord; want de tegen-
woordigheid van de Heer zal zijn 
als het brandende vuur dat doet 
smelten, en als het vuur dat de 
wateren doet a overkoken.

42 O Heer, U zult afdalen om 
uw naam bekend te maken aan 
uw tegenstanders, en alle volken 
zullen sidderen bij uw tegen-
woordigheid —

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 verno-
men, noch heeft enig oog gezien, 
o God, buiten U, welke grote din-
gen U hebt a bereid voor hem die 
U b verwacht.

46  En er zal worden gezegd: 
a 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 voortbe-
wegend in de grootheid van zijn  
kracht?

47 En Hij zal zeggen: Ik ben het 
die in gerechtigheid heeft gespro-
ken, machtig om te redden.

48  En de Heer zal een a rood 
gewaad dragen en zijn kleding 
zal zijn als van hem die de wijn-
pers treedt.

49 En zo groot zal de heerlijk-
heid van zijn tegenwoordigheid 
zijn dat de a zon haar aangezicht 
uit schaamte zal verbergen en de 
maan haar licht zal weerhouden 
en de sterren van hun plaats zul-
len worden geslingerd.

50  En zijn stem zal worden 
gehoord: Ik heb de wijnpers 
alleen a getreden en heb op alle 
mensen het oordeel gebracht; en 
niemand was bij Mij;

51 en Ik heb hen in mijn grim-
migheid vertreden en Ik heb 
hen in mijn toorn vertrapt en 
hun bloed heb Ik op mijn kle-
ren 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 

 39 a GS Aanbidden, 
aanbidding.

 40 a Jes. 64:1–2.
 41 a Job 41:31.
 44 a 1 Thess. 4:15–18.
 45 a Jes. 64:4;  

1 Kor. 2:9.
  b Klaagl. 3:25;  

2 Ne. 6:7, 13.
 46 a Jes. 63:1–2.
  b GS 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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 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.

  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.

  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.

verlosten gekomen; en zij zul-
len de goedertierenheid van hun 
Heer vermelden, en alles wat Hij 
hun heeft geschonken overeen-
komstig zijn goedheid en over-
eenkomstig zijn goedertierenheid, 
tot in alle eeuwigheid.

53 In al hun a benauwdheid was 
ook Hij benauwd. En de engel uit 
zijn tegenwoordigheid heeft hen 
gered; en in zijn b liefde en in zijn 
mededogen heeft Hij hen c verlost 
en hen geschraagd en hen gedra-
gen alle dagen vanouds;

54 ja, en ook a Henoch, 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 c Mozes, en zij die 
vóór hem waren geweest;

55 en van Mozes tot Elia, en van 
Elia tot Johannes, die bij Chris-
tus waren in zijn a opstanding, en 
de heilige apostelen, met Abra-
ham, Izak en Jakob, zullen in 
de tegenwoordigheid van het  
Lam zijn.

56 En de a graven van de b heili-
gen zullen c geopend worden; en 
zij zullen tevoorschijn komen en 
aan de d rechterhand van het Lam 
staan wanneer Hij zal staan op 
de e berg Zion, en op de heilige 
stad, het f nieuwe Jeruzalem; en 

zij zullen het g lied van het h Lam 
zingen, dag en nacht, tot in alle 
eeuwigheid.

57 En om die reden, dat de men-
sen deelgenoot konden worden 
gemaakt van de a heerlijkheden 
die zouden worden geopen-
baard, heeft de Heer de volheid 
van zijn b evangelie, zijn eeuwig-
durend verbond, uitgezonden, 
redenerend in duidelijkheid en 
eenvoud —

58 om de zwakken voor te berei-
den op de dingen die op aarde zul-
len komen, en op de opdracht van 
de Heer ten dage dat de a zwak-
ken de wijzen zullen beschamen, 
en de b geringe tot een machtige 
natie wordt en c twee hun tien-
duizenden op de vlucht zullen  
drijven.

59 En door de zwakke dingen 
van de aarde zal de Heer de vol-
ken a dorsen door de macht van 
zijn Geest.

60  En om die reden zijn deze 
geboden gegeven; ten dage dat 
ze werden gegeven, werd gebo-
den ze de wereld te onthouden, 
maar nu moeten ze a uitgaan naar 
b alle vlees —

61 en wel volgens de zin en de 
wil van de Heer, die heerst over 
alle vlees.
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62 En aan wie zich a bekeert en 
zich b heiligt 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 a luisteren, zal 
worden vervuld wat geschreven 
is door de profeet Mozes, dat zij 
uit het midden van het volk b afge-
sneden zullen worden.

64 En ook wat geschreven is door 
de profeet a Maleachi: Want zie, de 
b dag komt, die zal c branden 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 antwoor-
den; toch was mijn a arm geenszins 
verkort dat Ik niet kon verlossen, 
noch mijn b macht om te bevrijden.

68 Zie, met mijn berisping leg Ik 
de zee a droog. 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 rouwge-
waad hun bedekking.

70 En a dit 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 wer-
den a gestuurd, hebt u hen niet 
aanvaard.

72 Daarom hebben zij het getui-
genis a verzegeld en de wet toege-
bonden, 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.

 62 a GS Bekeren (zich), 
bekering.

  b LV 88:74.  
GS Heiliging.

  c GS Eeuwig leven.
 63 a GS Luisteren.
  b Hand. 3:22–23;  

1 Ne. 22:20–21;  
3 Ne. 20:23; 21:11;  
LV 1:14; GJS 1:40.

 64 a Mal. 4:1.  

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.

AFDELING 134
Een beginselverklaring inzake overheden en wetten in het alge-
meen, eenstemmig aangenomen in een algemene vergadering van 
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134 1 a LV 98:4–7;  
Art. 1:12.

  b GS Verantwoorde-
lijk, verantwoorde-
lijkheid, 

   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.

1–4: overheden moeten gewetens-  
en godsdienstvrijheid beschermen; 
5–8: alle mensen behoren hun rege-
ring 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 a overheden door 
God zijn ingesteld tot nut van de 
mens; en dat Hij de mensen b ver-
antwoordelijk stelt voor hun han-
delingen dienaangaande, zowel 
met betrekking tot de uitvaardi-
ging van wetten als de toepassing 
ervan, voor het welzijn en de vei-
ligheid van de samenleving.

2  Wij geloven dat geen over-
heid in vrede kan bestaan, tenzij 
er wetten worden ontworpen en 
onschendbaar gehouden die ieder 
mens a gewetensvrijheid, het recht 
op en het beheer van eigendom, 
en b bescherming van zijn leven 
c verzekeren.

3 Wij geloven dat alle overheden 

noodzakelijkerwijs a ambtenaren 
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, ver-
antwoording verschuldigd zijn 
voor de beoefening ervan, ten-
zij hun godsdienstige opvattin-
gen 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 a gods-
dienstregels om het geweten van 
de mens aan banden te leggen, 
noch om vormen van openbare 
of persoonlijke godsdienstoefe-
ning op te leggen; wij geloven 
dat de overheid de misdaad moet 
bedwingen, maar nooit aan het 

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.’
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geweten beperkingen mag opleg-
gen; schuld moet straffen, maar 
nooit de vrijheid van de ziel mag 
onderdrukken.

5 Wij geloven dat alle mensen 
verplicht zijn de overheid waar-
onder zij ressorteren te steunen 
en te handhaven zolang zij door 
de wetten van die overheid in 
hun inherente en onvervreemd-
bare rechten worden beschermd; 
en dat oproer en a opstand onge-
past zijn voor iedere burger die 
aldus wordt beschermd, en dien-
overeenkomstig 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 aan-
gesteld ter bescherming van de 
onschuldigen en ter bestraffing 
van de schuldigen, en dat allen 
de a wet respect en gehoorzaam-
heid verschuldigd zijn, want 
zonder de wet zouden vrede en 
harmonie worden verdrongen 
door anarchie en terreur; de wet-
ten van de mens worden immers 
ingesteld met het uitdrukkelijke 
doel onze belangen als personen 
en als volken, als mensen onder-
ling, te regelen; en de godde-
lijke wetten, die door de hemel 

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 beoe-
fening van hun geloofsovertui-
ging; 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 eer-
bied wordt betoond en dergelijke 
geloofsovertuigingen geen recht-
vaardiging inhouden voor oproer 
of samenzwering.

8  Wij geloven dat het begaan 
van een misdaad moet wor-
den a gestraft overeenkomstig 
de aard van de overtreding; dat 
moord, hoogverraad, roof, dief-
stal en verstoring van de open-
bare orde, in welke vorm dan ook, 
moeten worden gestraft, overeen-
komstig 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 ver-
mengen met burgerlijk bestuur, 

 5 a Art. 1:12.  
GS Opstand.

 6 a LV 58:21; 88:34.
 8 a Alma 30:7–11;  

LV 42:84–87.
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 10 a GS Excommunicatie.

waardoor het ene kerkgenoot-
schap in zijn geestelijke rechten 
wordt bevorderd en het andere 
erin belemmerd, en de persoon-
lijke rechten van zijn leden, als 
burger, hun worden onthouden.

10 Wij geloven dat alle kerkge-
nootschappen het recht hebben 
hun leden ter verantwoording te 
roepen voor wanordelijk gedrag, 
volgens de regels en voorschriften 
van die genootschappen, mits der-
gelijke maatregelen hun lidmaat-
schap en hun status betreffen; wij 
geloven echter niet dat enig kerk-
genootschap 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 moe-
ten 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 

bescherming bieden; maar wij 
geloven dat alle mensen, in nood-
situaties, wanneer men niet met-
een een beroep op de wet kan doen 
en er geen onmiddellijke hulp 
voorhanden is, gerechtigd zijn om 
zichzelf, hun vrienden, hun eigen-
dom en de overheid te verdedi-
gen tegen onwettige aanvallen en 
inbreuken van anderen.

12 Wij geloven dat het gerecht-
vaardigd is om het evangelie tot 
alle volken van de aarde te a pre-
diken en de rechtvaardigen te 
waarschuwen om zichzelf van 
het verderf van de wereld te red-
den; 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 beïnvloe-
den, 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.

 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 getui-
genis van dit boek en van het 
Boek van Mormon maken wij 
het a martelaarschap bekend van 
de profeet b Joseph Smith en de 
patriarch Hyrum Smith. Zij zijn 
op 27  juni 1844, om ongeveer 5 
uur ’s middags, in de gevange-
nis van c Carthage doodgeschoten 
door een gewapende bende — 
met zwartgemaakte gezich-
ten — van ongeveer 150 tot 200 
personen. d Hyrum werd het eerst 
getroffen en riep, terwijl hij gela-
ten 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, gescho-
ten toen zij al dood waren; bei-
den 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 beestach-
tige wijze door vier kogels ver-
wond, maar is sindsdien hersteld; 
de laatstgenoemde ontkwam door 

de voorzienigheid van God zon-
der zelfs maar een gat in zijn jas.

3  Joseph Smith, de a profeet 
en b ziener 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 c volheid van het eeuwig-
durend evangelie, daarin vervat, 
naar de vier hoeken van de aarde 
doen uitgaan; heeft de openba-
ringen en geboden die dit boek 
Leer en Verbonden vormen, doen 
verschijnen, en vele andere wijze 
geschriften en aanwijzingen voor 
het welzijn van de mensenkin-
deren; hij heeft vele duizenden 
heiligen der laatste dagen ver-
gaderd, een grote d stad gesticht 
en een vermaardheid en naam 
nagelaten die niet kunnen wor-
den 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 zen-
ding en zijn werken bezegeld met 
zijn eigen e bloed; en evenzo zijn 
broer Hyrum. In het leven waren 

135 1 a LV 5:22; 6:30.  
GS Martelaar, 
martelaarschap.

  b GS Smith jr., Joseph.
  c GS Gevangenis van 

Carthage.

  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.
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 4 a Jes. 53:7.
 5 a LV 88:74–75.

  b Ether 12:36–38.
  c Hebr. 9:16–17.

 6 a Luk. 23:31.

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.’ Die-
zelfde 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 hoofd-
stuk 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 vol-
ken 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 a gereinigd 
worden. En omdat u uw zwakheid 
hebt gezien, zult u sterk worden 
gemaakt, ja, zodat u zult neerzit-
ten 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, 

die ik liefheb, totdat wij elkaar ont-
moeten voor de b rechterstoel van 
Christus, waar alle mensen zullen 
weten dat mijn kleren niet met uw 
bloed zijn bevlekt. De c testateurs 
zijn nu dood, en hun testament 
is van kracht.

6 Hyrum Smith was in februari 
1844 vierenveertig jaar gewor-
den, en Joseph Smith in decem-
ber 1843 achtendertig jaar; en 
voortaan zal hun naam gere-
kend worden onder de geloofs-
martelaren; 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 verschij-
nen voor het heil van een ver-
worden wereld; en dat als het 
vuur een a groene boom kan ver-
zengen voor de heerlijkheid van 
God, hoe gemakkelijk zal het dan 
de droge bomen verteren om de 
wijngaard van verderf te zuive-
ren. Zij hebben geleefd voor de 
heerlijkheid, zij zijn gestorven 
voor de heerlijkheid; en heerlijk-
heid is hun eeuwig loon. Door 
de eeuwen heen zal hun naam 
aan het nageslacht worden door-
gegeven 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 
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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 ‘mor-
monisme’, dat door geen enkel 
gerechtshof op aarde kan wor-
den verworpen; en hun onschul-
dig bloed op het blazoen van de 
staat Illinois, met het verbroken 
erewoord van de staat, zoals ver-
zekerd 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 Ver-
enigde Staten, is een gezant voor 
de godsdienst van Jezus Chris-
tus, die het hart van oprechte 
mensen onder alle volken zal 
raken; en hun onschuldig bloed, 
met het onschuldig bloed van 
alle martelaren onder het a altaar 
dat Johannes zag, zal tot de Heer 
der heerscharen roepen, tot Hij 
dat bloed op de aarde zal wre-
ken. Amen.

 7 a Openb. 6:9.
136 2 a GS Kerk van Jezus 

Christus van de 

   Heiligen der Laatste 
Dagen, De.

 3 a Ex. 18:21–26.

  b GS Apostel.
 4 a GS Verbond.

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 wes-
telijke 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 evange-
liemaatstaven te leven; 28–33: de hei-
ligen moeten zingen, dansen, bidden 
en wijsheid leren; 34–42: profeten 
worden gedood, opdat zij geëerd en 
de onrechtvaardigen veroordeeld zul-
len 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 a De 

Kerk van Jezus Christus van de 
Heiligen der Laatste Dagen, en zij 
die met hen meereizen, in groe-
pen 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 a honderd, aanvoerders van 
vijftig en aanvoerders van tien, 
met een president en zijn twee 
raadgevers aan het hoofd, onder 
leiding van de twaalf b apostelen.

4 En dit zal ons a verbond zijn: 

LEER EN VERBONDEN 136:1–4353



 4 b GS Wandelen, 
wandelen met God.

  c GS Verordeningen.
 8 a GS Arm, armen.

  b GS Weduwe.
  c Jak. 1:27; 3 Ne. 24:5.
 10 a GS Ring.
 11 a Deut. 28:1–14.  

GS Zegen, zegenen, 
zegening.

 18 a LV 100:13.
 19 a GS Raad.

dat wij zullen b wandelen naar  
alle c verordeningen van de Heer.

5 Laat iedere groep zich voor-
zien van zoveel mogelijk trekdie-
ren, wagens, proviand, kleding en 
andere benodigdheden voor de 
reis.

6 Wanneer de groepen georga-
niseerd zijn, laten zij dan uit alle 
macht te werk gaan om voorbe-
reidingen te treffen voor hen die 
moeten achterblijven.

7  Laat iedere groep, met hun 
aanvoerders en presidenten, 
bepalen hoevelen het volgend 
voorjaar kunnen vertrekken; ver-
volgens moeten zij een voldoende 
aantal lichamelijk geschikte en 
deskundige mannen uitkiezen 
om met trekdieren, zaden en 
landbouwgereedschap als pio-
niers vooruit te gaan ter voor-
bereiding op de inzaai van de 
voorjaarsgewassen.

8  Laat iedere groep, naar de 
omvang van hun bezittingen, 
evenredig belast worden bij 
het meenemen van de a armen, 
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 

dit is de wil van de Heer aan-
gaande zijn volk.

10 Laat eenieder al zijn invloed 
en bezit aanwenden om dit volk 
over te brengen naar de plaats 
waar de Heer een a ring van Zion 
zal vestigen.

11 En indien u dat doet met een 
rein hart, in alle getrouwheid, zult 
u worden a gezegend; u zult wor-
den 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 dienstknech-
ten 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 a verlost worden in 
de door Mij bestemde tijd.

19 En indien iemand tracht zich-
zelf te bevoordelen, en mijn a raad 
niet zoekt, zal hij geen macht 
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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 a Onthoud u van het kwaad 
de naam van de Heer ijdel te 
gebruiken, want Ik ben de Heer, 
uw God, ja, de b God van uw vade-
ren, de God van Abraham en van 
Izak en van Jakob.

22 a Ik 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 b redden.

23 Houd op met elkaar te a twis-
ten; houd op b kwaad te spreken 
van elkaar.

24 Houd op met a dronkenschap; 
en laten uw woorden erop gericht 
zijn elkaar b op 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 onmiddel-
lijk naar hem toe en vertel het 
uw naaste, opdat hij u niet zal 
veroordelen.

26 Indien u vindt wat uw naaste 
a 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 b rentmeester 
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 a gezang, met muziek, 
met dans en met een b gebed van 
lofprijzing en c dankzegging.

29 Indien u a bedroefd bent, roep 
de Heer, uw God, met een smeek-
gebed aan, opdat uw ziel b vreug-
devol 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 c kastijding 
wil verdragen, is mijn koninkrijk 
niet waardig.

 20 a GS Eerlijk, eerlijkheid.
  b GS Begeerte, begeren, 

begerig.
 21 a GS Godslastering, 

lasteren, vloeken.
  b Ex. 3:6;  

1 Ne. 19:10.
 22 a Ex. 13:18;  

Jer. 2:5–7;  
1 Ne. 5:15;  
Alma 36:28.  
GS Jehova.

  b Jer. 30:10;  
Ezech. 20:33–34;  
LV 38:33.

 23 a 3 Ne. 11:29–30.  

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 a GS Wijsheid.
  b GS Nederig, 

nederigheid, 
vernederen, 
verootmoedigen 
(zich).

 33 a GS Heilige Geest.
 34 a GS Vervolgen, 

vervolging.

 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.

32 Laat wie onwetend is a wijs-
heid leren door zich te b veroot-
moedigen 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 a Geest wordt in 
de wereld gezonden om de oot-
moedigen en berouwvollen licht 
te geven, en ter veroordeling van 
de goddelozen.

34 Uw broeders, ja, de natie die 
u heeft a verdreven, 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 aange-
grepen; en hun smart zal groot 
zijn, tenzij zij zich spoedig beke-
ren, 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 a rein; u kunt mijn heer-
lijkheid nog niet verdragen, maar 
u zult die zien indien u getrouw 
bent in het bewaren van al mijn 
woorden die Ik u b gegeven heb, 

van de dagen van Adam tot Abra-
ham, van Abraham tot Mozes, 
van Mozes tot Jezus en zijn apos-
telen, en van Jezus en zijn aposte-
len tot Joseph Smith, tot wie Ik Mij 
heb gewend door mijn c engelen, 
mijn dienende knechten, en door 
mijn eigen stem uit de hemelen, 
om mijn werk voort te brengen;

38  welk fundament hij inder-
daad 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 a getuige-
nis met zijn b bloed c bezegelde, 
opdat hij zou worden geëerd en 
de goddelozen zouden worden 
veroordeeld.

40 Heb Ik u niet van uw a vijan-
den 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 b konink-
rijk ontvangen.

42 Wees ijverig in het onderhou-
den van al mijn geboden, opdat 
u geen oordelen zullen treffen 
en uw geloof niet zal bezwijken 
en uw vijanden niet over u zul-
len zegevieren. Welnu, niets meer 
voor het ogenblik. Amen en amen.
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1–6: de profeet ziet zijn broer Alvin in 
het celestiale koninkrijk; 7–9: de leer 
van het heil voor de doden geopen-
baard; 10: alle kinderen worden 
behouden in het celestiale koninkrijk.

De a hemelen werden ons geopend 
en ik aanschouwde het b celestiale 
koninkrijk van God en de heerlijk-
heid ervan, hetzij in het c lichaam 
of erbuiten kan ik niet zeggen.

2 Ik zag de bovenaardse schoon-
heid van de a poort waardoor de 
erfgenamen van dat koninkrijk 
zullen binnengaan, die als een 
krans van b vuurtongen was;

3 ook de a vlammende 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 a goud geplaveid waren.

5  Ik zag vader a Adam en 

b Abraham; en mijn c vader en mijn 
d moeder; mijn broer e Alvin, die 
reeds lang ontslapen is;

6 en vroeg mij verwonderd af 
hoe het kwam dat hij een a erfdeel 
in dat koninkrijk verkregen had, 
aangezien hij dit leven verlaten 
had voordat de Heer de vergade-
ring van Israël voor de b tweede 
maal ter hand had genomen, en 
niet c gedoopt was tot vergeving 
van zonden.

7 Aldus kwam de a stem van de 
Heer tot mij, die zei: Allen die 
gestorven zijn b zonder kennis 
van dit evangelie, maar het aan-
genomen zouden hebben indien 
zij langer hadden mogen blijven, 
zullen c erfgenaam 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 

137 1 a Hand. 7:55–56;  
1 Ne. 1:8;  
Hel. 5:45–49;  
GJS 1:43.

  b GS Celestiale 
heerlijkheid.

  c 2 Kor. 12:2–4;  
1 Ne. 11:1;  
Moz. 1:11.

 2 a 2 Ne. 9:41; 31:17.
  b Ex. 24:17;  

Jes. 33:14–15;  
Hel. 5:23;  
LV 130:7.

 3 a Jes. 6:1;  
Ezech. 1:26–28.

  b GS God, 

   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.  

GS Israël — De 
vergadering van 
Israël.

  c Joh. 3:3–5;  
2 Ne. 9:23;  
Ether 4:18–19;  
LV 76:50–52; 84:74.  
GS Doop, dopen.

 7 a Hel. 5:30.  
GS Openbaring.

  b BJS 1 Petr. 4:6 
(Aanhangsel);  
2 Ne. 9:25–26;  
Mos. 15:24.

  c LV 76:50–70.
  d GS Celestiale 

heerlijkheid.

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.
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 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, 

   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.

hart a zouden hebben aangeno-
men, zullen erfgenaam van dat 
koninkrijk zijn;

9 want Ik, de Heer, zal alle men-
sen a oordelen naar hun b werken, 
naar het c verlangen van hun hart.

10 En ik zag ook dat alle kin-
deren die sterven voordat ze de 
a jaren van verantwoordelijkheid 
bereikt hebben, b behouden wor-
den 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 halfjaar-
lijkse 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 onmiddel-
lijk 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 over-
peinst de geschriften van Petrus en 
het bezoek van onze Heer aan de gees-
tenwereld; 11–24: president Smith 
ziet de rechtvaardige doden bijeen 
in het paradijs en Christus’ bedie-
ning 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 geestenwe-
reld, die hun toestand als geest vóór 
de opstanding als een gevangenschap 
beschouwden; 53–60: de rechtvaar-
dige doden uit deze tijd zetten hun 
werk voort in de geestenwereld.

Op de derde dag van oktober in 
het jaar 1918, zat ik in mijn kamer 
de Schriften te a overpeinzen;

2 en na te denken over het grote 
a zoenoffer dat de Zoon van God 
voor de b verlossing van de wereld 
had gebracht;

3 en de grote en wonderbaar-
lijke a liefde die de Vader en de 
Zoon hadden getoond door de 
komst van de b Verlosser in de  
wereld;

4 opdat door zijn a verzoening, 
en door b gehoorzaamheid aan de 
beginselen van het evangelie, het 
mensdom kon worden gered.
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5 Terwijl ik daarmee bezig was, 
gingen mijn gedachten terug 
naar de geschriften van de apos-
tel Petrus aan de a oorspronkelijke 
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 een-
maal 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 a geesten in de 
gevangenis gepredikt heeft,

9  ‘namelijk aan hen die voor-
heen ongehoorzaam waren, toen 
God in zijn geduld nog een-
maal 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.)

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 b ogen van mijn begrip 
geopend en de Geest van de Heer 
c rustte op mij en ik zag de menig-
ten van de d doden, zowel klein 
als groot.

12  En op één plaats was een 
ontelbare schare geesten van de 
a rechtvaardigen verzameld, zij 
die b getrouw waren geweest in 
het getuigenis van Jezus tijdens 
hun sterfelijk leven;

13 en die a offers 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 sterfe-
lijke leven verlaten met de vaste 
a hoop op een heerlijke b opstan-
ding, door de c genade van God de 
d Vader en zijn e eniggeboren Zoon, 
Jezus Christus.

15 Ik zag dat zij vervuld waren 
van a vreugde en blijdschap en 
zich met elkaar verheugden, 

 5 a I.E. heiligen van de 
vroegere dagen.

  b 1 Petr. 1:1.
 8 a Jes. 61:1;  

Luk. 4:18;  
LV 76:73–74; 88:99.

 11 a GS Schriften, 
Schriftuur — Waarde 
van de Schriften.

  b Efez. 1:18;  

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;  

Mro. 7:3, 40–44.  
GS Hoop.

  b GS Opstanding.
  c GS Genade.
  d GS God, Godheid — 

God de Vader.
  e GS Eniggeborene.
 15 a Jes. 51:11;  

Alma 40:12.
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 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 GS Val van Adam  
en Eva.

  d GS Bekeren (zich), 
bekering.

 20 a Alma 40:13–14.  
GS Goddeloos, 
goddeloosheid, 
goddelozen;  
Hel.

  b 1 Ne. 10:21.
 22 a GS Duisternis, 

geestelijke.
  b GS Vrede.

 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.

omdat de dag van hun bevrijding 
nabij was.

16 Zij waren bijeen in afwach-
ting van de komst van de Zoon 
van God in de a geestenwereld, 
om hun bevrijding van de b ban-
den van de dood te verkondigen.

17  Hun sluimerende stof zou 
a hersteld worden tot zijn vol-
maakte gestalte, b been tot zijn 
been, en daarop de pezen en het 
vlees; de c geest en het lichaam te 
worden herenigd om nimmer-
meer te worden gescheiden, opdat 
zij een volheid van d vreugde zou-
den 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 a predikte Hij hun het 
eeuwige b evangelie, de leer van 
de opstanding en van de verlos-
sing van het mensdom van de c val 
en van persoonlijke zonden op 
voorwaarde van d bekering.

20  Maar naar de a goddelozen 
ging Hij niet, en onder de zon-
daars en onbekeerlijken, die zich 

b bezoedeld hadden terwijl zij in 
het vlees verkeerden, verhief Hij 
zijn stem niet;

21 evenmin zagen de weerspan-
nigen, die de getuigenissen en 
waarschuwingen van de profeten 
vanouds verworpen hadden, zijn 
aanwezigheid, noch aanschouw-
den zij zijn gelaat.

22 Waar zij waren, heerste a duis-
ternis, maar onder de rechtvaar-
digen heerste b vrede;

23  en de heiligen verheugden 
zich in hun a verlossing en bogen 
de b knie en beleden de Zoon van 
God als hun Verlosser en Bevrij-
der van de dood en de c ketenen 
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 beke-
ring te roepen;

26 en toch waren er, niettegen-
staande zijn machtige werken en 
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wonderen en verkondiging van 
de waarheid, met a grote 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 a korte 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 gepre-
dikt heeft tot de geesten in de 
gevangenis, die voorheen onge-
hoorzaam 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 verwon-
derde, werden mijn ogen geopend 
en werd mijn begrip a verhelderd, 
en het werd mij duidelijk dat de 
Heer Zich niet persoonlijk bege-
ven had onder de goddelozen en 
de ongehoorzamen die de waar-
heid hadden verworpen, om hen 
te onderwijzen;

30 maar zie, uit de rechtvaardi-
gen stelde Hij zijn heerscharen 
samen en wees boodschappers 

aan, bekleed met a macht en gezag, 
en machtigde hen om uit te gaan 
en het licht van het evangelie 
aan hen te brengen die zich in 
de b duisternis bevonden, ja, aan 
c alle geesten van de mensen; en 
zo werd het evangelie gepredikt 
tot de doden.

31 En de uitgekozen boodschap-
pers gingen uit om de dag van 
het a welbehagen van de Heer uit 
te roepen en b bevrijding te ver-
kondigen aan de gevangenen die 
gebonden waren, ja, aan allen die 
zich van hun zonden wilden beke-
ren en het evangelie aanvaarden.

32  Aldus werd het evangelie 
gepredikt tot hen die a gestorven 
waren in hun zonden, zonder 
b kennis van de waarheid, of in 
overtreding, omdat zij de profe-
ten verworpen hadden.

33 Dezen werd a geloof 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 a geoor-
deeld te worden naar de mens in 
het vlees, maar te leven naar God 
in de geest.

35 En zo werd het bekendgemaakt 

 26 a 1 Ne. 11:28.
 27 a Mark. 8:31.
 29 a LV 76:12.
 30 a Luk. 24:49.
  b GS Duisternis, 

geestelijke.
  c LV 1:2.
 31 a Jes. 61:2;  

Luk. 4:17–19.

  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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 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, 

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.

onder de doden, de groten en de 
kleinen, zowel de onrechtvaardi-
gen als de getrouwen, dat verlos-
sing tot stand was gebracht door 
middel van het a offer van de Zoon 
van God aan het b kruis.

36  Aldus werd het bekendge-
maakt 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 per-
soonlijk kon bezoeken, wegens 
hun a weerspannigheid en over-
treding, opdat zij door de bedie-
ning van zijn dienstknechten 
eveneens zijn woorden zouden 
kunnen horen.

38 Onder de groten en machti-
gen die bijeen waren in deze grote 
samenkomst van rechtvaardigen, 
bevonden zich vader a Adam, de 
oude van dagen en vader van 
allen,

39  en onze verheerlijkte moe-
der a Eva, met velen van haar 
getrouwe dochters die door de 
eeuwen heen hadden geleefd en 

de ware en levende God hadden 
vereerd.

40 a Abel, de eerste b martelaar, 
was erbij, en zijn broer c Seth, een 
van de machtigen, die het d even-
beeld was van zijn vader, Adam.

41  a Noach, die had gewaar-
schuwd voor de watervloed; 
b Sem, de grote c hogepriester; 
d Abraham, de vader van de gelo-
vigen; e Izak, f Jakob en g Mozes, de 
grote wetgever van Israël;

42 en a Jesaja, die door profetie 
had verklaard dat de Verlosser 
gezalfd was om de gebrokenen 
van hart te verbinden, om aan de 
b gevangenen bevrijding te ver-
kondigen en aan de gebonde-
nen opening van de c gevangenis, 
waren er ook.

43 Voorts a Ezechiël, aan wie het 
grote dal vol b dorre beenderen, 
die met vlees zouden worden 
bekleed, om weer tevoorschijn te 
komen in de c opstanding van de 
doden als levende ziel, in een visi-
oen was getoond;

44 a Daniël, die voorzag en voor-
spelde dat God in de laatste dagen 
zijn b koninkrijk zou stichten, om 
nooit meer vernietigd te worden, 
noch aan enig ander volk gegeven 
te worden;
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45 a Elias, die met Mozes op de 
berg van b verheerlijking was;

46 en a Maleachi, 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 c dag van de Heer — ook 
zij waren daar.

47  De profeet Elia zou in het 
a hart van de kinderen de belof-
ten planten die aan hun vaders 
waren gedaan,

48  als voorafschaduwing van 
het grote a werk dat in de b bede-
ling van de volheid der tijden in 
de c tempels van de Heer moet 
worden verricht, voor de verlos-
sing van de doden en de d verze-
geling van de kinderen aan hun 
ouders, opdat de gehele aarde 
niet met een ban geslagen en vol-
komen verwoest zal worden bij 
zijn komst.

49 Al dezen en nog vele ande-
ren, ja, de a profeten die onder de 
Nephieten geleefd en getuigd 
hadden van de komst van de 
Zoon van God, bevonden zich in 
die grote samenkomst en wacht-
ten op hun bevrijding,

50  want de doden hadden de 

lange a afwezigheid van hun geest 
uit hun lichaam als een b gevan-
genschap beschouwd.

51 Dezen onderwees de Heer, 
en Hij gaf hun a macht om tevoor-
schijn te komen, na zijn opstan-
ding uit de doden, om het 
koninkrijk van zijn Vader binnen 
te gaan en daar gekroond te wor-
den met b onsterfelijkheid 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 a zegeningen die 
waren voorbehouden aan hen die 
Hem liefhebben.

53 De profeet Joseph Smith, en 
mijn vader, Hyrum Smith, Brig-
ham Young, John Taylor, Wilford 
Woodruff en andere uitverkoren 
geesten die a bewaard waren om 
in de volheid der tijden op aarde 
te komen en deel te nemen aan het 
leggen van de b grondslag voor het 
grootse werk van de laatste dagen,

54 waaronder het bouwen van 
de tempels en het daarin verrich-
ten van de verordeningen voor de 
verlossing van de a doden, waren 
ook in de geestenwereld.

55 Ik bemerkte dat zij ook tot de 
a edelen en groten behoorden die 

 45 a GS Elias.
  b GS Gedaanteveran-

dering.
 46 a Mal. 4:5–6;  

GJS 1:36–39.  
GS Maleachi.

  b LV 110:13–15.  
GS Elia.

  c GS Wederkomst van 
Jezus Christus.

 47 a LV 128:17.
 48 a GS Heil voor de 

doden.

  b GS Bedeling.
  c GS Tempel, huis des 

Heren.
  d GS Gezin — Het 

eeuwige gezin;  
Verzegelen, 
verzegeling.

 49 a Hel. 8:19–22.
 50 a GS Geest.
  b LV 45:17.
 51 a 1 Kor. 6:14;  

Alma 40:19–21.
  b GS Onsterfelijk, 

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 b uitgekozen 
om heerser in de kerk van God 
te zijn.

56 Ja, vóór hun geboorte ontvin-
gen zij, met vele anderen, hun eer-
ste lessen in de geestenwereld en 
werden erop a voorbereid om in 
de bestemde b tijd van de Heer op 
aarde te komen, om in zijn c wijn-
gaard te werken voor het heil van 
de zielen van de mensen.

57  Ik zag dat de getrouwe 
a ouderlingen uit deze bede-
ling, 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 

in de b duisternis bevinden en in 
de slavernij van de zonde in de 
grote wereld van de geesten van 
de doden.

58  De doden die zich beke-
ren, zullen worden a verlost door 
gehoorzaamheid aan de b veror-
deningen van het huis van God,

59  en wanneer zij de prijs 
voor hun overtredingen hebben 
betaald en rein a gewassen zijn, 
zullen zij loon ontvangen naar 
hun b werken, want zij zijn erfge-
naam 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 a waar 
is, door de zegen van onze Heer en 
Heiland, Jezus Christus. Ja, amen.

 55 b GS Voorsterfelijke 
ordening.

 56 a Job 38:4–7;  
Alma 13:3–7.

  b Hand. 17:24–27.
  c Jakob 6:2–3.  

GS Wijngaard van de 
Heer.

 57 a GS Ouderling.
  b GS Hel.
 58 a GS Verlossen, 

verlossing, verlost.

  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 persbe-
richten zijn verzonden, die wijd en zijd zijn gepubliceerd, waarin de 
Commissie Utah, in haar jongste verslag aan de minister van bin-
nenlandse 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 afgelo-
pen jaar, alsook dat de leiders van de kerk in openbare verhandelin-
gen 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 meer-
voudig 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 ter-
ritorium voltrokken zijn.

Er is één geval gemeld waarbij de partijen beweren dat het huwe-
lijk 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 meer-
voudig 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 ouder-
ling 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 verzegel-
verordeningen 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 con-
fiscatie 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 opge-
houden, 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 gevangengeno-
men. 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. (Con-
ferentie 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 almach-
tige 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].)

           OFFICIËLE VERKLARING 2

  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 pries-
terschap 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 open-
baring 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 conferen-
tie 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 man-
nelijk 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 daar-
toe waardig lid van de kerk.

Ons bewust van de beloften gedaan door de profeten en presiden-
ten 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 doorge-
bracht 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 ontvan-
gen, 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 priester-
schapsleiders 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 bekend-
gemaakt 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 Laat-
ste 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 eenpa-
rig bevestigend.

Salt Lake City (Utah), 30 september 1978.
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