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BOODSCHAP VAN HET
EERSTE PRESIDIUM

De opzet van dit boek is om u behulpzaam te
zijn bij uw studie van de Schriften en de leringen
van de hedendaagse profeten. Wij raden u aan het
vaak te raadplegen wanneer u de evangeliebegin-
selen bestudeert en toepast. Gebruik het om een
toespraak voor te bereiden, een les te geven, en
vragen over de kerk te beantwoorden.

Hoe meer evangeliewaarheden u ontdekt, 
des te duidelijker zal het eeuwige plan van onze
hemelse Vader u worden. Met dit inzicht als fun-
dament zult u verstandige keuzes kunnen maken,
Gods wil kunnen volgen en een goed leven leiden.
Uw getuigenis zal groeien. U zult trouw aan het
geloof blijven.

We denken hierbij vooral aan de jongeren,
jonge alleenstaanden en nieuwe leden. We belo-
ven u dat u opgewassen zult zijn tegen de boze
invloeden, die u willen misleiden en schade toe-
brengen, als u regelmatig bidt en de leerstellingen
van het evangelie in de Schriften bestudeert.

Mag dit boek u ertoe brengen om tot de
Heiland te naderen en zijn voorbeeld te volgen.

Het Eerste Presidium
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EVANGELIEONDERWERPEN
OP ALFABET

Aanbidding

God te aanbidden houdt in Hem uw liefde, eerbied,
diensten en toewijding te bewijzen. De Heer gebood Mozes:
‘Aanbid God, want Hem alleen zult gij dienen’ (Mozes 1:15).
In deze bedeling heeft Hij geboden: ‘Gij zult de Heer, uw
God, liefhebben met geheel uw hart, met geheel uw macht,
verstand en kracht; en gij zult Hem dienen in de naam van
Jezus Christus’ (LV 59:5). Als u iemand of iets boven de liefde
voor God stelt, doet u aan valse verering, of wel afgoderij.
(Zie Exodus 20:3–6.) 

Bidden is een manier om de Vader te aanbidden. Alma
gaf zijn zoon Helaman dit advies mee: ‘Roep God aan voor al
uw onderhoud; ja, laten al uw handelingen tot de Heer zijn,
en waarheen gij ook gaat, laat het in de Heer zijn; ja, laten al
uw gedachten tot de Heer uitgaan; ja, laten de gevoelens van
uw hart voor eeuwig op de Heer zijn gericht’ (Alma 37:36).

U behoort de kerkdiensten in een geest van aanbidding
bij te wonen. De Heer heeft ons dit gebod gegeven: ‘opdat gij
uzelf beter onbesmet van de wereld zult kunnen bewaren,
zult gij naar het huis des gebeds gaan en uw offeranden offe-
ren op mijn heilige dag; 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 betonen’ (LV 59:9–10).

Deelname aan priesterschapsverordeningen maakt ook
deel uit van uw aanbidding. Door eerbiedig deel te nemen
aan het avondmaal en de tempel te bezoeken, denkt u aan en
aanbidt u uw hemelse Vader en uit u uw dankbaarheid voor
zijn Zoon, Jezus Christus.

Behalve uw uiterlijke expressies van aanbidding, dient
uw houding er een van aanbidding te zijn, waar u ook bent
en wat u ook doet. Alma leerde dit beginsel aan een groep
mensen die uit hun kerken waren gegooid. Hij maakte hun
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duidelijk dat ware aanbidding zich niet beperkt tot één dag 
in de week. (Zie Alma 32:11.) Alma’s metgezel, Amulek, moe-
digde dezelfde groep aan om ‘God in geest en in waarheid [te
aanbidden], waar gij u ook bevindt’ (Alma 34:38).

Relevante verwijzingen: Psalmen 95:6–7; Mosiah 18:25; Alma 33:2–11; 
LV 20:17–19, 29; Geloofsartikelen 1:11

Zie ook gebed; God de Vader; liefde; sabbat; vasten en vastengaven

Aäronisch priesterschap

Toen de profeet Joseph Smith bezig was met de vertaling
van het Boek van Mormon las hij over de doop tot vergeving
van zonden. Op 15 mei 1829 gingen hij en zijn schrijver,
Oliver Cowdery, naar het bos om bij de Heer navraag te doen
over de doop. Toen zij in gebed waren, kwam er ‘in een wolk
van licht een boodschapper uit de hemel naar beneden.’ Deze
boodschapper was Johannes de Doper, de profeet die eeuwen
eerder Jezus Christus had gedoopt. Johannes de Doper,
inmiddels herrezen uit het graf, legde Joseph en Oliver de
handen op en verleende aan beiden het Aäronisch priester-
schap, dat gedurende de grote afval van de aarde was weg-
genomen. Met dit gezag konden Joseph en Oliver elkaar
dopen. (Zie Geschiedenis van Joseph Smith 1:68–72.)

Tegenwoordig kunnen mannelijke leden die dat waardig
zijn, vanaf hun twaalfde het Aäronisch priesterschap krijgen.
Daardoor krijgen ze veelvuldig de kans om hun naasten te
dienen en deel te nemen aan heilige priesterschapsverorde-
ningen. Wanneer ze zich getrouw van hun taken kwijten,
maken zij in naam van de Heer de zegeningen van het evan-
gelie beschikbaar aan anderen.

De ambten in het Aäronisch priesterschap zijn bis-
schop, priester, leraar en diaken. Met goedkeuring van de
presiderende priesterschapsleider (gewoonlijk de bisschop of
gemeentepresident) dienen diakenen het avondmaal rond.
Op aanwijzing van de bisschop of gemeentepresident waken
zij over de leden en helpen hen zoveel mogelijk. Ook halen

Aäronisch priesterschap
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zij de vastengaven op bij de leden. Een leraar kan alle taken
van een diaken verrichten. Daarenboven heeft hij aanvul-
lende taken. Hij zet het avondmaal klaar en is werkzaam als
huisonderwijzer. Een priester mag alle taken van een diaken
en leraar uitvoeren. Met goedkeuring van de presiderende
priesterschapsleider mag hij ook het avondmaal zegenen,
dopen, en anderen tot de ambten van priester, leraar en dia-
ken ordenen.

Het Aäronisch priesterschap is ‘een toevoeging [...] aan
het grotere of het Melchizedeks priesterschap’ (LV 107:14).
Het wordt vaak het voorbereidende priesterschap genoemd.
Een priesterschapdrager die zich dienstbaar maakt in het
Aäronisch priesterschap, bereidt zich voor op het Melchi-
zedeks priesterschap, de tempelzegeningen, een voltijdzen-
ding, een huwelijk en het vaderschap, en een leven in dienst
van de Heer. 

Zie ook Melchizedeks priesterschap; priesterschap

Abortus

In de huidige maatschappij is abortus tot de normale
gang van zaken gaan behoren, een gebruik waarvoor men
bedrieglijke argumenten hanteert. Als u vragen hebt over
deze kwestie is het veilig om de geopenbaarde wil van de
Heer in dezen te volgen. De hedendaagse profeten hebben
abortus veroordeeld en beroepen zich daarbij op het woord
Gods: ‘Gij zult niet (…) doden, noch iets dergelijks doen’ 
(LV 59:6). Hun advies in deze kwestie is helder: leden van De
Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen
moeten geen abortus ondergaan, verrichten, aanmoedigen,
bekostigen of regelen. Als u op enigerlei wijze abortus aan-
moedigt, kan dat kerkelijke discipline tot gevolg hebben. 

De kerkleiders hebben verklaard dat abortus onder
bepaalde uitzonderlijke omstandigheden gerechtvaardigd is.
Als de zwangerschap bijvoorbeeld het gevolg is van ver-
krachting of incest, het leven of de gezondheid van de moe-

Abortus
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der volgens een deskundig arts ernstig gevaar loopt, of wan-
neer de foetus volgens een deskundig arts dusdanige ern-
stige afwijkingen heeft dat de baby na de geboorte niet
levensvatbaar is. Maar zelfs onder deze omstandigheden is
abortus niet automatisch gerechtvaardigd. Wie te maken krij-
gen met dergelijke omstandigheden overwegen pas abortus
nadat zij hebben overlegd met hun kerkleiders en in ernstig
gebed een bevestiging hebben gekregen.

In geval van een voorhuwelijkse zwangerschap is het
beste alternatief dat de moeder en de vader van het kind
trouwen en toewerken naar een eeuwige gezinsrelatie. Als
een succesvol huwelijk weinig kans van slagen heeft, dienen
ze het kind af te staan voor adoptie, bij voorkeur via 
LDS Family Services. (Zie ‘Adoptie’, pp. 6–7.) 

Adoptie

Kinderen hebben er recht op om door ouders te worden
opgevoed die hun huwelijksplichten nakomen en die liefde
en steun verschaffen. Adoptie kan een grote zegen zijn voor
veel buitenechtelijke kinderen. 

In geval van een voorhuwelijkse zwangerschap is het
beste alternatief dat de moeder en de vader van het kind
trouwen en toewerken naar een eeuwige gezinsrelatie. Als
een succesvol huwelijk weinig kans van slagen heeft, dienen
ze het kind af te staan voor adoptie, bij voorkeur via 
LDS Family Services. Door het kind af te staan voor adoptie
via LDS Family Services doen de ongehuwde ouders wat het
beste is voor het kind. Daardoor is het kind verzekerd van
verzegeling in de tempel aan een moeder en vader, en maken
alle betrokken partijen meer kans op de zegeningen van het
evangelie. Adoptie is een onbaatzuchtige, liefdevolle beslis-
sing die de afstandsouders, het kind en het adoptiegezin ten
goede komt.

Als u getrouwd bent en u en uw partner een kind willen
adopteren, dient u zich op de hoogte te stellen van alle 
wettelijke vereisten van de betrokken landen en over-

Adoptie
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heidsinstellingen. Overleg met uw priesterschapsleiders en,
zo mogelijk, met medewerkers van LDS Family Services. Als
LDS Family Services geen kantoor in uw gebied heeft, kunt u
in samenwerking met uw priesterschapsleiders op zoek gaan
naar bevoegde instellingen die zowel de kinderen als de
adoptieouders beschermen.

Afval, de

Als personen of volken zich afkeren van de beginselen
van het evangelie worden zij afvallig.

Door de hele wereldgeschiedenis heen zijn er periodes
van algehele afval geweest. Tijden van geloof werden
gevolgd door tijden van goddeloosheid. Een voorbeeld is de
grote afval, die optrad nadat de Heiland zijn kerk had
gevestigd. Na de dood van de Heiland en zijn apostelen ver-
basterden anderen de beginselen van het evangelie en brach-
ten ongeoorloofde wijzingen aan in de kerkorganisatie en de
priesterschapsverordeningen. Deze wijdverbreide verdor-
venheid noopte de Heer ertoe het gezag van het priester-
schap van de aarde weg te halen.

Gedurende de grote afval moest men het stellen zonder
de goddelijke leiding van levende profeten. Er werden veel
kerken gesticht, maar die ontbeerden het priesterschapsge-
zag waarmee de mensen tot de ware kennis van God de
Vader en Jezus Christus konden worden gebracht. Gedeelten
van de heilige Schriften waren verdraaid of verloren gegaan
en niemand bezat het gezag om de gave van de Heilige Geest
te verlenen of andere priesterschapsverordeningen te ver-
richten. Deze afval bleef bestaan tot onze hemelse Vader en
zijn geliefde Zoon in 1820 aan Joseph Smith verschenen en de
aanzet gaven tot de herstelling van de volheid van het evan-
gelie.

We leven nu in een tijd dat het evangelie van Jezus
Christus is hersteld. In tegenstelling tot de vroegchristelijke
kerk zal De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der
Laatste Dagen niet ten onder gaan aan een algehele afval. 

Afval, de
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Uit de Schriften blijkt dat de kerk nooit meer ten gronde zal
gaan. (Zie LV 138:44; zie ook Daniël 2:44.)

Hoewel er geen grootschalige afval van de waarheid
meer zal volgen, moeten we altijd bedacht zijn op individu-
ele afvalligheid. U kunt uzelf vrijwaren tegen afvalligheid
door uw verbonden na te komen, de geboden te bewaren, de
kerkleiders te volgen, deel te nemen aan het avondmaal, en
uw getuigenis voortdurend te sterken door dagelijkse schrift-
studie, gebed en naastenhulp.

Relevante verwijzingen: Jesaja 24:5; Amos 8:11–12; Matteüs 24:4–14;
Handelingen 20:28–30; 2 Timoteüs 3:1–5, 14–15; 4:3–4; 1 Nephi 13:24–29;
Mormon 1:13–14; LV 1:15–17; Geschiedenis van Joseph Smith 1:17–19

Zie ook herstelling van het evangelie; kerkbestuur; priesterschap

Alcohol (zie woord van wijsheid)

Algemene autoriteiten (zie kerkbestuur)

Anderen oordelen

Er zijn mensen die vinden dat we in geen geval mogen
oordelen. Hoewel het waar is dat u anderen niet mag ver-
oordelen of onrechtvaardig oordelen, zult u uw hele leven 
wel ideeën, situaties en mensen moeten beoordelen. De Heer
heeft vele geboden gegeven die u niet kunt onderhouden zon-
der een beoordeling te maken. Hij heeft bijvoorbeeld gezegd:
‘Wacht u voor de valse profeten (…). Aan hun vruchten zult
gij hen kennen’ (Matteüs 7:15–16); en: ‘Gaat weg uit het
midden der goddelozen’ (LV 38:42). U zult bij veel belangrijke
beslissingen tot een beoordeling moeten komen van mensen,
bijvoorbeeld bij uw keuze van vrienden, als u uw verkie-
zingsstem uitbrengt, of als u een eeuwige partner kiest.

Oordelen is een belangrijk onderdeel van uw keuzevrij-
heid en u moet er zorgvuldig mee omgaan, vooral als u
andere mensen beoordeelt. Bij al uw beoordelingen moet u
uitgaan van rechtvaardige maatstaven. Denk eraan dat het

Alcohol
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uiteindelijk aan God is, die iemands hart kent, om tot een
definitief oordeel van mensen te komen. (Zie Openbaring
20:12; 3 Nephi 27:14; LV 137:9.)

De Heer heeft ons een leidraad gegeven om anderen te
oordelen: ‘Met welk oordeel gij oordeelt, zult gij geoordeeld
worden; en met welke maat gij meet, zult ook gij gemeten
worden. En waarom ziet gij wél de splinter in het oog van uw
broeder, maar bemerkt gij niet de balk in uw eigen oog? Of
hoe kunt gij tot uw broeder zeggen: Laat mij de splinter uit
uw oog trekken — en zie, er is een balk in uw eigen oog? Gij
huichelaar, doet eerst de balk uit uw eigen oog weg; en dan
zult gij duidelijk zien om de splinter uit het oog van uw broe-
der weg te doen’ (3 Nephi 14:2–5).

In deze tekst leert de Heer ons dat de fout die we in een
ander zien, vaak niet meer is dan een splinter in het oog van
de ander in vergelijking met de enorme balk die we in ons
eigen oog hebben. Soms concentreren we ons op andermans
fouten terwijl we in plaats daarvan aan onszelf behoren te
werken. 

Uw rechtvaardige beoordeling van anderen kan hen 
ten goede komen en, in sommige gevallen, u en uw gezin
beschermen. Ga bij uw beoordeling zorgvuldig en barmhar-
tig te werk. Probeer zoveel mogelijk de situatie te beoordelen
in plaats van de mensen zelf. Onthoud u, zo mogelijk, van
een oordeel totdat de feiten u bekend zijn. Sta altijd open
voor de Heilige Geest, die u in uw beslissing kan leiden.
Denk aan de raad die Alma destijds aan zijn zoon Corianton
gaf: ‘Zie toe barmhartig jegens uw broeders te zijn; handel
rechtmatig, oordeel rechtvaardig, en doe voortdurend goed’
(Alma 41:14).

Relevante verwijzingen: 1 Samuël 16:7; Moroni 7:14–19; LV 11:12

Zie ook barmhartigheid; liefde; naastenliefde; vergeving

Apostel (zie kerkbestuur; profeten)

Apostel 
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Avondmaal, het

Op de avond vóór zijn kruisiging is Jezus Christus met
zijn apostelen samengekomen en heeft Hij het avondmaal
ingesteld. ‘Hij nam een brood, sprak de dankzegging uit,
brak het en gaf het hun, zeggende: Dit is mijn lichaam, dat
voor u gegeven wordt; doet dit tot mijn gedachtenis. Evenzo
de beker, na de maaltijd, zeggende: Deze beker is het nieuwe
verbond in mijn bloed, die voor u uitgegoten wordt’ (Lucas
22:19–20). Na zijn opstanding heeft Hij het avondmaal ook
onder de Nephieten ingesteld. (Zie 3 Nephi 18:1–11.)

Nu gebruiken we brood en water ter nagedachtenis van
Jezus Christus’ zoenoffer. Deze verordening is een essentieel
onderdeel van onze verering en onze geestelijke ontwikke-
ling. Hoe meer we haar betekenis overdenken, des te heiliger
wordt zij voor ons.

De Heiland en zijn verzoening indachtig zijn

Het avondmaal biedt u de gelegenheid om in dank-
baarheid te denken aan het leven, de bediening en de 
verzoening van de Zoon van God.

Bij het gebroken brood, denkt u aan zijn lichaam. U kunt
denken aan zijn lichamelijke lijden — vooral aan zijn lijden
aan het kruis. U kunt indachtig zijn dat alle mensen dankzij
zijn barmhartigheid en genade uit het graf opstaan en de
kans hebben om eeuwig bij God te wonen.

Bij het bekertje water kunt u indachtig zijn dat de Heiland,
gedurende een intens geestelijk lijden, dat begon in de hof
van Getsemane, zijn bloed heeft vergoten. Daar zei Hij: ‘Mijn
ziel is zeer bedroefd, tot stervens toe’ (Matteüs 26:38). Hij gaf
zich over aan de wil van de Vader en leed meer dan wij kun-
nen bevatten: ‘[Er kwam] bloed uit iedere porie, zo groot
[was] zijn smart [...] wegens de goddeloosheid en gruwelen
van zijn volk’ (Mosiah 3:7). U kunt indachtig zijn dat door het
bloed dat Hij vergoot, Jezus Christus u en alle andere mensen
heeft gered van wat in de Schriften de ‘oorspronkelijke

Avondmaal, het
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schuld’ van Adams overtreding wordt genoemd (Mozes
6:54). U kunt indachtig zijn dat Hij ook geleden heeft voor de
zonden, smarten en pijnen van alle kinderen van onze
hemelse Vader, en daarmee vergeving van zonden teweeg
heeft gebracht voor wie zich bekeren en het evangelie nale-
ven. (Zie 2 Nephi 9:21–23.)

Hernieuwde verbonden en beloofde zegeningen

Wanneer u aan het avondmaal deelneemt, getuigt u tot
God dat u zijn Zoon niet alleen indachtig zult zijn gedurende
de korte tijd van die heilige verordening. U belooft Hem
altijd indachtig te zijn. U getuigt dat u bereid bent de naam
van Jezus Christus op u te nemen en dat u gehoorzaam zult
zijn aan zijn geboden. Met de stellige beloften die u tijdens
het avondmaal doet, hernieuwt u uw doopverbond. (Zie
Mosiah 18:8–10; LV 20:37.)

Als u zich houdt aan uw doopverbond ontvangt u grote
zegeningen. Wanneer u dat verbond hernieuwt, hernieuwt
ook de Heer de beloofde vergiffenis van uw zonden.
Gereinigd van zonden kunt u ‘zijn Geest altijd bij [u] hebben’
(LV 20:77). Het gezelschap van de Geest is een van de groot-
ste gaven die u in dit leven kunt krijgen. De Geest zal u voor-
gaan op de paden van gerechtigheid en vrede, en u naar het
eeuwige leven met uw Vader in de hemel en Jezus Christus
leiden. 

Het avondmaal waardig zijn

Neem ter voorbereiding op het wekelijkse avondmaal de
tijd om uw leven onder de loep te nemen en u van uw zon-
den te bekeren. U hoeft niet volmaakt te zijn om aan het
avondmaal deel te nemen, maar u moet wel een nederige en
bekeerlijke houding hebben. U behoort zich elke week met
een gebroken hart en een verslagen geest op die heilige ver-
ordening voor te bereiden. (Zie 3 Nephi 9:20.)

Avondmaal, het
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Als u het avondmaal benadert met de eerbied en ernst
die het verdient, biedt het u wekelijks een mogelijkheid tot
zelfbeschouwing, bekering en hernieuwde toewijding — een
bron van kracht en een constante geheugensteun aan de 
verzoening van de Heiland.

Relevante verwijzingen: 1 Korintiërs 11:23–29; Moroni 4–5; LV 20:75–79; 27:2

Zie ook verbond; verzoening van Jezus Christus

Avondmaalsdienst (zie avondmaal; offeren; sabbat)

Barmhartigheid

Onze hemelse Vader kent onze zwaktes en zonden. Hij
toont barmhartigheid wanneer Hij ons onze zonden vergeeft
en ons helpt om terug te keren in zijn tegenwoordigheid.

Deze barmhartigheid lijkt in strijd te zijn met de wet van
gerechtigheid, die eist dat niets wat onrein is, wordt toege-
staan bij God te wonen. (Zie 1 Nephi 10:21.) Maar de verzoe-
ning van Jezus Christus heeft het mogelijk gemaakt dat God
‘een volmaakt, rechtvaardig God [kan] zijn, en tevens een
barmhartig God’ (Alma 42:15). 

Barmhartigheid van God ontvangen

De Heiland voldeed de eisen van de gerechtigheid toen
Hij onze plaats innam en de straf voor onze zonden onder-
ging. Door deze onbaatzuchtige daad hoeft de Vader ons niet
te straffen en kan Hij ons in zijn tegenwoordigheid toelaten.
Als we zijn vergeving willen ontvangen, moeten we ons
oprecht van onze zonden bekeren. De profeet Alma heeft
gezegd: ‘De gerechtigheid laat al haar eisen gelden, en ook de
barmhartigheid maakt aanspraak op alles wat het hare is; en
aldus worden alleen de werkelijk boetvaardigen gered’
(Alma 42:24; zie ook de verzen 22–23, 25).

Vergeving van zonden is niet de enige barmhartige gave
van onze hemelse Vader en Jezus Christus. Elke zegening die

Avondmaalsdienst
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u ontvangt is een daad van barmhartigheid, en meer dan
waar u eigenlijk recht op hebt. Mormon onderrichtte: ‘Alles
wat goed is, komt van Christus; anders waren de mensen
gevallen gebleven en had er niets goeds tot hen kunnen
komen.’ (Moroni 7:24). U bent bijvoorbeeld de ontvanger van
goddelijke barmhartigheid als Vader in de hemel uw gebe-
den hoort en verhoort, wanneer u leiding van de Heilige
Geest ontvangt, en wanneer u geneest na een priesterschaps-
zegen. Hoewel al die zegeningen het resultaat zijn van
gehoorzaamheid, kunt u ze nooit op eigen kracht ontvangen.
Het zijn barmhartige gaven van een liefdevolle en meedo-
gende Vader.

Barmhartig zijn voor anderen

De Heiland heeft zijn discipelen geboden: ‘Weest barm-
hartig, gelijk uw Vader barmhartig is’ (Lucas 6:36). U kunt
het voorbeeld van barmhartigheid van uw hemelse Vader
volgen in uw relatie tot anderen. Probeer u te ontdoen van
arrogantie, hoogmoed en eigenwaan. Probeer mededogend,
minzaam, vergevensgezind, zachtaardig en geduldig te zijn,
zelfs als u zich bewust bent van andermans tekortkomingen.
Uw goede voorbeeld zal ertoe leiden dat ook anderen barm-
hartiger worden, en u kunt meer aanspraak maken op de
barmhartigheid van God.

Relevante verwijzingen: Matteüs 5:7; Lucas 10:25–37; Alma 34:14–16

Zie ook genade; gerechtigheid; naastenliefde; vergeving

Begiftiging (zie tempels)

Behoudenis (zie redding)

Bekering

De apostel Paulus heeft verklaard: ‘De gezindheid van
het vlees is de dood, maar de gezindheid van de Geest is

Bekering
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leven en vrede’ (Romeinen 8:6; zie ook 2 Nephi 9:39). In onze
gevallen staat hebben we vaak te kampen met verleiding, en
soms geven we toe aan ‘de wil van het vlees en het daarin
schuilgaande kwaad’ (2 Nephi 2:29; zie ook ‘Val van Adam’
op pp. 165–168 in dit boek). We moeten de ‘gezindheid van
de Geest’ hebben om onze zondige verlangens te overwinnen
en de zegen van het eeuwige leven te krijgen. We moeten ons
veranderen. Preciezer gezegd: we moeten een verandering
ondergaan, ofwel ons bekeren, door de kracht van de ver-
zoening van de Heiland en door de kracht van de Heilige
Geest. Dit proces wordt bekering genoemd.

Bekering omvat een gedragsverandering, maar het gaat
verder dan gedrag; het is een verandering van ons wezen.
Het is zo’n ingrijpende verandering dat de Heer en zijn pro-
feten over een wedergeboorte spreken, een verandering van
hart, en een doop met vuur. De Heer heeft gezegd:

‘Verwonder u niet dat het gehele mensdom moet worden
wedergeboren, ja, mannen en vrouwen, alle natiën, geslach-
ten, talen en volken; ja, geboren uit God, veranderd van hun
vleselijke en gevallen staat in een staat van rechtvaardigheid,
waardoor zij, door God verlost, zijn zonen en dochters wor-
den; en aldus worden zij nieuwe schepselen; en tenzij zij dat
doen, kunnen zij geenszins het koninkrijk Gods beërven’
(Mosiah 27:25–26).

Het bekeringsproces

Bekering is een proces, niet een gebeurtenis. U komt tot
bekering doordat u uw best doet om de Heiland te volgen.
Dat houdt in dat u geloof oefent in Jezus Christus, u bekeert
van uw zonden, u laat dopen, de gave van de Heilige Geest
ontvangt en in geloof tot het einde toe volhardt.

Hoewel bekering wonderbaarlijk en ingrijpend is, komt
het geleidelijk tot stand. Een bezoek van een engel en andere
spectaculaire voorvallen brengen geen bekering teweeg.
Zelfs Alma, die bezoek kreeg van een engel, was pas bekeerd
nadat hij ‘vele dagen gevast en gebeden’ had om de waarheid
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te weten (Alma 5:46). En Paulus, die de herrezen Heiland
heeft gezien, verkondigde dat ‘niemand kan zeggen: Jezus is
Here, dan door de Heilige Geest’ (1 Korintiërs 12:3).

Omdat bekering een geleidelijk, constant proces is, kunt
u bekeerd zijn zonder dat u dat beseft. Wellicht bent u als de
Lamanieten die ‘wegens hun geloof in [Christus] ten tijde
van hun bekering werden gedoopt met vuur en met de
Heilige Geest; en zij wisten het niet’ (3 Nephi 9:20). Als u 
uw geloof blijft oefenen en de Heiland blijft volgen, zal uw
bekering zich blijven verbreden.

Kenmerken van bekeerden

Het Boek van Mormon beschrijft de mensen die tot de
Heer bekeerd zijn:

Zij verlangen het goede te doen. Het volk van koning
Benjamin verklaarde dat ‘de Geest van de almachtige Heer
(...) een grote verandering in ons, ofwel in ons hart, heeft
teweeggebracht, waardoor wij niet meer geneigd zijn om
kwaad te doen, maar wél om voortdurend goed te doen’
(Mosiah 5:2). Alma had het over mensen die ‘de zonde niet
anders dan met afschuw’ konden aanschouwen (Alma 13:12).

Zij komen niet tegen de Heer in opstand. Mormon schreef
over een groep Lamanieten die slecht en bloeddorstig waren
geweest, maar die ‘zich tot de Heer bekeerden’ (Alma 23:6).
Deze mensen veranderden hun naam in de Anti-Nephi-
Lehieten en ‘werden een rechtvaardig volk; zij legden de
wapens van hun opstand neer, zodat zij niet meer tegen God
streden, noch tegen iemand van hun broeders’ (Alma 23:6–7).

Zij dragen het evangelie uit. Enos, Alma de oude, Alma de
jonge, de zoons van Mosiah, Amulek, en Zeëzrom wijdden
zich na hun bekering tot de Heer aan de prediking van het
evangelie. (Zie Enos 1:26; Mosiah 18:1; Mosiah 27:32–37;
Alma 10:1–12; 15:12.)

Zij zijn vervuld van liefde. Nadat de herrezen Heiland de
mensen in Amerika had bezocht, was ‘het gehele volk op het
gehele oppervlak van het land tot de Heer [...] bekeerd, zowel
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de Nephieten als de Lamanieten, en er was geen twist of
woordenstrijd onder hen, en eenieder behandelde de ander
rechtvaardig (…)

‘En het geschiedde dat er geen twist in het land was
wegens de liefde voor God die de mensen in hun hart
koesterden.

‘En er was geen afgunst, noch strijd, noch opschudding,
noch hoererij, noch leugen, noch moord, noch enigerlei wel-
lust; en er kon stellig geen gelukkiger volk zijn onder alle vol-
ken die door de hand Gods waren geschapen.

‘Er waren geen rovers of moordenaars; evenmin waren
er Lamanieten of wat voor -ieten dan ook; integendeel, zij
waren één, kinderen van Christus en erfgenamen van het
koninkrijk Gods’ (4 Nephi 1:2, 15–17).

Streven naar een bredere bekering

U bent in hoofdzaak zelf verantwoordelijk voor uw
bekering. Niemand kan uw bekering op zich nemen, en nie-
mand kan u tot bekering dwingen. Anderen kunnen u even-
wel wel helpen bij uw bekeringsproces. Kijk naar het
rechtschapen voorbeeld van gezinsleden, kerkelijke leiders
en leerkrachten, en mensen in de Schriften.

U kunt een grote verandering van hart ondergaan.
Daarvoor zult u het volmaakte voorbeeld van de Heiland
moeten volgen. Bestudeer de Schriften, bid in geloof, onder-
houd de geboden, en zoek het gezelschap van de Heilige
Geest. Door in het bekeringsproces te volharden, zult u ‘bui-
tengewoon grote vreugde’ ervaren, zoals het volk van koning
Benjamin toen de Geest ‘een grote verandering (…) in [hun]
hart (…) teweegbracht.’ (Zie Mosiah 5:2, 4.) U krijgt dan de
kracht om de raad van koning Benjamin op te volgen: ‘[Wees]
standvastig en onveranderlijk [...], te allen tijde overvloedig
in goede werken, opdat Christus, de Here God, de
Almachtige, u als de zijne zal verzegelen, en gij naar de
hemel zult worden gevoerd, en gij het eeuwigdurend heil en
het eeuwige leven zult hebben’ (Mosiah 5:15). 

Bekering

16



Relevante verwijzingen: Matteüs 18:3; Lucas 22:32; Alma 5:7–14

Zie ook doop; Heilige Geest; redding; verzoening van Jezus Christus 

Bekering van zonden

Bekering van zonden is een van de eerste beginselen van
het evangelie. (Zie Geloofsartikelen 1:4.) Zij is van wezenlijk
belang voor uw geluk in dit leven en in de eeuwigheid.
Bekering is veel meer dan toegeven dat u wat verkeerd hebt
gedaan. Het is een verandering in denken en van hart, die u
een nieuwe kijk op God, op uzelf en op de wereld geeft. Zij
omvat afkering van zonde en toenadering tot God voor ver-
giffenis. De motivatie voor bekering is liefde voor God en het
oprechte verlangen om zijn geboden te bewaren.

Noodzaak van bekering

De Heer heeft verklaard dat ‘niets onreins het koninkrijk
van de hemel kan beërven’ (Alma 11:37). Uw zonden maken
u onrein — ongeschikt om bij uw hemelse Vader te wonen.
Ook brengen ze in dit leven in uw ziel smart teweeg.

Vader in de hemel heeft met de verzoening van Jezus
Christus voor de enige manier gezorgd waarop u vergeving
van uw zonden kunt krijgen. (Zie ‘Vergeving’, pp. 173–175.)
Jezus Christus heeft voor uw zonden geboet, zodat u verge-
ving kunt krijgen als u zich oprecht bekeert. Door u te beke-
ren en op zijn genade te vertrouwen, zult u van uw zonden
gereinigd worden. Hij heeft verklaard:

‘Daarom gebied Ik u zich te bekeren — bekeer u, opdat
Ik u niet sla met de roede van mijn mond, en met mijn ver-
bolgenheid, en met mijn toorn, en uw lijden hevig zij — hoe
hevig weet u niet, hoe intens weet u niet, ja, hoe zwaar te
dragen weet u niet.

‘Want zie, Ik, God, heb deze dingen voor allen geleden,
opdat zij niet behoeven te lijden als zij zich bekeren; 

‘maar als zij zich niet bekeren, moeten zij lijden zoals Ik; 
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‘welk lijden Mij, ja, God, de grootste van allen, van pijn
deed sidderen en uit iedere porie bloeden, en naar lichaam en
geest deed lijden — en Ik wilde dat Ik de bittere beker niet
behoefde te drinken, en kon terugdeinzen —

‘niettemin, ere zij de Vader, en Ik dronk en volbracht mijn
voorbereidingen voor de mensenkinderen’ (LV 19:15–19).

Bekering uitstellen is gevaarlijk

Praat uw zonden niet goed. Schuif uw bekering niet op
de lange baan. Amulek heeft gewaarschuwd: ‘Dit leven is de
tijd voor de mens om zich erop voor te bereiden God te ont-
moeten; ja, zie, de dag van dit leven is de dag voor de mens
om zijn arbeid te verrichten. En nu, zoals ik u reeds heb
gezegd, daar gij zovele getuigenissen hebt ontvangen, smeek
ik u dus de dag van uw bekering niet tot het einde uit te stel-
len; want na de dag van dit leven — die ons is gegeven om
ons op de eeuwigheid voor te bereiden — zie, indien wij onze
tijd in dit leven niet nuttig besteden, dan komt de nacht van
duisternis, waarin geen arbeid kan worden verricht’ (Alma
34:32–33). 

Facetten van bekering

Bekering is een pijnlijk proces, maar het leidt tot verge-
ving en blijvende gemoedsrust. Bij monde van de profeet
Jesaja heeft de Heer gezegd: ‘Al waren uw zonden als schar-
laken, zij zullen wit worden als sneeuw; al waren zij rood als
karmozijn, zij zullen worden als witte wol’ (Jesaja 1:18). In
deze bedeling heeft de Heer beloofd: ‘Wie zich van zijn zon-
den bekeerd heeft, die ontvangt vergeving, en Ik, de Heer,
denk er niet meer aan’ (LV 58:42). Bekering omvat de vol-
gende facetten:

Geloof in onze hemelse Vader en Jezus Christus. De macht
van de zonde is groot. Om uzelf eraan te ontworstelen, moet
u zich tot uw hemelse Vader wenden en in geloof tot Hem
bidden. Satan zal u ervan willen overtuigen dat u niet
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waardig bent om te bidden — dat uw hemelse Vader zo boos
op u is dat Hij niet naar uw gebeden zal luisteren. Dat is een
leugen. Uw hemelse Vader is altijd bereid om u te helpen als
u Hem berouwvol benadert. Hij heeft de macht om u te gene-
zen en zal u de zonde helpen overwinnen.

Bekering is een geloofsdaad, geloof in Jezus Christus —
de erkenning dat er kracht is in zijn verzoening. Vergeet niet
dat u alleen op zijn voorwaarden vergeving kunt krijgen.
Wanneer u dankbaar bent voor zijn verzoening en zijn macht
om u van zonden te reinigen, bent u zover om ‘geloof tot 
bekering te oefenen’ (Alma 34:17).

Berouw voor zonden. Om vergiffenis te krijgen, moet u
eerst zelf erkennen dat u hebt gezondigd. Als u ernaar streeft
het evangelie na te leven, leidt die erkenning tot ‘verdriet 
dat God welgevallig is’ die ‘leidt tot heilzame inkeer’
(2 Korintiërs 7:10, Willibrordvertaling). Deze God welgeval-
lige droefheid ontstaat niet uit het besef dat u gezondigd hebt
of uit de angst dat u zult worden gestraft, maar uit de kennis
dat u iets hebt gedaan wat uw hemelse Vader en uw Heiland
mishaagt. Als u God welgevallige droefheid ervaart, heeft u
het oprechte verlangen om te veranderen en de bereidheid
om u te onderwerpen aan alle eisen van vergeving.

Belijden. ‘Wie zijn overtredingen bedekt, zal niet voor-
spoedig zijn; maar wie ze belijdt en nalaat, die vindt ontfer-
ming’ (Spreuken 28:13). Van wezenlijk belang voor vergeving
is uw bereidheid om uw hemelse Vader alles te vertellen wat
u verkeerd hebt gedaan. Kniel neer in nederig gebed en geef
toe dat u hebt gezondigd. Belijd uw schaamte en schuld, en
smeek daarna om hulp.

Ernstige overtredingen, zoals overtredingen van de wet
van kuisheid, kunnen uw lidmaatschap van de kerk in
gevaar brengen. Daarom dient u die zonden te belijden aan
zowel de Heer als de leiders van de kerk. Daarvoor gaat u
naar uw bisschop of gemeentepresident en mogelijk uw ring-
of zendingspresident, die in de kerk dienen als wachters en
rechters. Hoewel alleen de Heer zonden kan vergeven, kun-
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nen priesterschapsleiders een belangrijke rol in het beke-
ringsproces spelen. Ze houden uw bekentenis vertrouwelijk
en zullen u hulp bieden bij uw bekeringsproces. Wees volko-
men eerlijk tegen hen. Als u alleen de minder erge misstap-
pen belijdt, kunt u niet afrekenen met een ernstiger, niet
beleden overtreding. Hoe eerder u met dit proces begint, des
te eerder zult u de vrede en vreugde ervaren die het wonder
van vergeving vergezellen.

De zonde verzaken. Hoewel belijden een essentieel facet
van bekering is, is het niet genoeg. De Heer heeft gezegd:
‘Hierdoor zult gij weten of iemand zich van zijn zonden
bekeert — zie, hij zal ze belijden en ze verzaken’ (LV 58:43).

Neem uzelf voor dat u nooit meer in de overtreding zult
vervallen. Als u zich dat stellig voorneemt, zult u nooit meer
de pijn van die zonde ervaren.

Houd u verre van potentieel gevaarlijke situaties.
Ontvlucht elke situatie die u tot zonde brengt of u ertoe aan-
zet. U kunt niet flirten met verleiding en denken dat u de
zonde kunt overwinnen.

Schadeloosstelling. U dient zoveel mogelijk de schade te
herstellen die u door uw daden tot stand heeft gebracht, of
het nu gaat om iemands eigendommen of iemands goede
reputatie. Daarmee toont u aan de Heer dat u bereid bent
alles te doen om u te bekeren.

Rechtschapen levenswijze. Het is niet genoeg om alleen het
kwaad te weerstaan of uw leven te ontdoen van zonden.
U moet uw leven vullen met rechtschapenheid en activiteiten
ontplooien die u geestelijke kracht geven. Dompel uzelf onder
in de Schriften. Bid de Heer dagelijks of Hij u wilt zegenen
met kracht. Vast bij tijd en wijle voor een speciale zegen. 

Als u geheel en al gehoorzaam bent, krijgt u de hele
kracht van het evangelie in uw leven, met inbegrip van de
kracht om zwaktes sterk te maken. Onder deze gehoorzaam-
heid vallen zaken die u misschien niet als deel van uw beke-
ring beschouwt, zoals vergaderingen bijwonen, tiende
betalen, dienstbetoon verlenen en andere mensen vergeven.
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De Heer heeft beloofd: ‘Hij die zich bekeert en de geboden
des Heren doet, zal vergeving ontvangen’ (LV 1:32).

Relevante verwijzingen: Lucas 15:11–32; 2 Nephi 9:19–24; Mosiah 4:1–3,
10–13; 26:30–31; LV 18:10–16

Zie ook doop; geloof; heilsplan; kerkelijke disciplinaire raden; vergeving;
verleiding; verzoening van Jezus Christus; zonde 

Bevestiging (zie handoplegging; Heilige Geest)

Bijbel (zie Schriften)

Bijdragen (zie tiende; vasten en vastengaven)

Bisschop (zie kerkbestuur)

Bodypiercing

De hedendaagse profeten raden bodypiercings sterk af,
tenzij dat om medische redenen noodzakelijk is. Als meisjes
of vrouwen gaatjes in hun oren willen, raden we ze aan om
slechts één paar bescheiden oorbellen te dragen.

Wie ervoor kiezen deze raad niet op te volgen, leggen
een gebrek aan respect voor zichzelf en voor God aan de dag.
Op zekere dag zullen zij spijt hebben van hun beslissing.

De apostel Paulus heeft gewezen op het belang van ons
lichaam en dat we het niet moedwillig moeten ontwijden:
‘Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt en dat de Geest Gods
in u woont? Zo iemand Gods tempel schendt, God zal Hem
schenden. Want de tempel Gods, en dat zijt gij, is heilig!’
(1 Korintiërs 3:16–17.)

Zie ook fatsoen; tatoeages

Boek van Mormon (zie Schriften)

Celestiale koninkrijk (zie koninkrijken van heerlijkheid)
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Dankbaarheid

De belofte van de Heer is: ‘Wie alle dingen met dank-
baarheid ontvangt, zal worden verheerlijkt’ (LV 78:19).
Dankbaarheid is een houding die ons siert. Uit ervaring weet
u waarschijnlijk dat u zich gelukkiger voelt als u dankbaar
bent. Het is onmogelijk om verbitterd, rancuneus of zelfzuchtig
te zijn als u dankbaar bent.

Wees dankbaar voor de zegeningen die u hebt. Wees
dankbaar voor de enorme kansen die u hebt. Wees dankbaar
voor uw ouders. Laat ze weten dat u hen dankbaar bent.
Dank uw vrienden en leraren. Uit uw waardering tegenover
ieder die u een gunst verleent of u op welke manier dan ook
behulpzaam is.

Dank uw hemelse Vader voor zijn goedheid jegens u.
U kunt uw dankbaarheid jegens God uiten door zijn hand in
alles te erkennen, Hem te danken voor alles wat Hij u geeft,
zijn geboden te onderhouden en anderen te dienen. Dank
Hem voor zijn geliefde Zoon, Jezus Christus. Uit uw dank
voor het grote voorbeeld van de Heiland, voor zijn leringen,
voor zijn hand die Hij uitstrekt om je op te beuren en je te hel-
pen, voor zijn oneindige verzoening.

Dank de Heer voor zijn herstelde kerk. Dank Hem voor
alles wat de kerk u te bieden heeft. Dank Hem voor vrienden
en familie. Laat u dag en nacht bezielen door dankzegging.
Werk aan uw dankbaarheid. U zult merken dat het geweldige
resultaten oplevert.

Relevante verwijzingen: Psalmen 100:3–4; Lucas 17:11–19; Mosiah
2:19–22; Alma 34:38; LV 59:7

Diaken (zie ook Aäronisch priesterschap; priesterschap)

Dood, lichamelijke

De lichamelijke dood is de scheiding van het sterfelijk
lichaam en de geest. De val van Adam heeft de lichamelijke
dood in de wereld gebracht. (Zie Mozes 6:48.)
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De dood maakt een wezenlijk deel uit van het heilsplan
van onze hemelse Vader. (Zie 2 Nephi 9:6.) Als we gelijk onze
eeuwige Vader willen worden, moeten we de dood onder-
gaan en vervolgens op een later tijdstip een volmaakt, herre-
zen lichaam krijgen. 

Bij de dood van het menselijk lichaam, leeft de geest
door. De geesten van de rechtschapenen worden in de
geestenwereld ‘ontvangen in een staat van geluk die het
paradijs wordt genoemd, een staat van rust, een staat van
vrede, waarin hij van al zijn moeiten, en van alle zorg en
droefenis zal uitrusten’ (Alma 40:12). Er is een plek, de
gevangenis in de geestenwereld genoemd, voor ‘hen die
gestorven waren in hun zonden, zonder kennis van de waar-
heid, of in overtreding, omdat zij de profeten verworpen
hadden’ (LV 138:32). De geesten in de gevangenis wordt
‘geloof in God geleerd, bekering van zonde, de plaatsvervan-
gende doop tot vergeving van zonden, de gave van de
Heilige Geest door handoplegging, en alle andere beginselen
van het evangelie die zij [moeten] kennen’ (LV 138:33–34).
Als ze de beginselen van het evangelie aanvaarden, zich van
hun zonden bekeren, en de verordeningen accepteren die
voor hen in de tempels zijn verricht, worden ze in het para-
dijs verwelkomd.

Dankzij de verzoening en opstanding van Jezus Christus
is de lichamelijke dood slechts van tijdelijke aard: ‘evenals in
Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend
gemaakt worden’ (1 Korintiërs 15:22). Iedereen zal herrijzen,
wat inhoudt dat iemands geest met zijn of haar lichaam zal
worden herenigd — hersteld ‘tot hun eigen en volmaakte
gedaante’ en niet meer onderhevig aan de dood (Alma 40:23;
zie ook Alma 11:44–45). 

U kent waarschijnlijk de pijn die de dood van een fami-
lielid of een vriend teweegbrengt. Het is normaal dat u dan
verdriet hebt. Rouw is zelfs een van de diepste uitingen van
liefde. De Heer heeft gezegd: ‘Gij zult in liefde met elkaar
leven, zodat gij zult wenen om het verlies van hen die sterven’
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(LV 42:45). Alleen als het leven geen liefde kent, zal de dood
geen rouw kennen.

Zelfs als u rouwt om de dood van een dierbare kunt u
troost putten uit de belofte van de opstanding en uit de
zekerheid dat een gezin eeuwig samen kan zijn. U kunt ‘de
grote oorzaak van smart, en ook van vreugde [zien]: smart
wegens dood en vernietiging onder de mensen, en vreugde
wegens het licht van Christus ten leven’ (Alma 28:14; zie ook
de verzen 9–13).

Niet alleen valt u bij de dood van een dierbare troost 
ten deel, ook kunt u zich verzoenen met de gedachte dat u
eens zult sterven. Doordat u het evangelie naleeft, heeft u
houvast aan de belofte van de Heer: ‘Zij die in Mij sterven,
[zullen] de dood niet smaken, want die zal zoet voor hen zijn’
(LV 42:46).

Relevante verwijzingen: Jesaja 25:8; 1 Korintiërs 15:51–58; 2 Nephi
9:6–15; Mosiah 16:6–8

Zie ook heilsplan; opstanding; paradijs; verzoening van Jezus Christus

Dood, geestelijke

De geestelijke dood houdt in dat we van God zijn afge-
sneden. In de Schriften staan twee oorzaken van de geeste-
lijke dood. De eerste oorzaak is de val, en de tweede is onze
eigen ongehoorzaamheid.

De profeet Samuël leert ons in het Boek van Mormon:
‘Het gehele mensdom, dat door de val van Adam van de
tegenwoordigheid des Heren was afgesneden, wordt als
dood beschouwd, zowel met betrekking tot stoffelijke als tot
geestelijke dingen’ (Helaman 14:16). Gedurende ons leven
zijn we afgesneden van Gods tegenwoordigheid. Jezus
Christus verlost met zijn verzoening iedereen van de geeste-
lijke dood. Samuël getuigde dat de opstanding van de
Heiland ‘het gehele mensdom van de eerste dood — die
geestelijke dood — [verlost] (...). Zie, de opstanding van
Christus verlost het mensdom, ja, het gehele mensdom, en
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brengt hen terug in de tegenwoordigheid des Heren’
(Helaman 14:16–17). De profeet Lehi predikte dat het wegens
de verzoening was dat ‘alle mensen tot God [komen];
daarom staan zij in zijn tegenwoordigheid om door Hem te
worden geoordeeld naar de waarheid en heiligheid die in
Hem zijn’ (2 Nephi 2:10).

Verder is de geestelijke dood het gevolg van onze eigen
ongehoorzaamheid. Onze zonden maken ons onrein,
waardoor we niet in de tegenwoordigheid van God kunnen
wonen. (Zie Romeinen 3:23; Alma 12:12–16, 32; Helaman
14:18; Mozes 6:57.) Krachtens zijn verzoening biedt Jezus
Christus ons verlossing van deze geestelijke dood aan, maar
alleen als we geloof in Hem oefenen, ons van onze zonden
bekeren, en de beginselen en verordeningen van het evange-
lie gehoorzamen. (Zie Alma 13:27–30; Helaman 14:19;
Geloofsartikelen 1:3.)

Relevante verwijzingen: 1 Nephi 15:33–35; Alma 40:26; 42:23

Zie ook bekering; gehoorzaamheid; geloof; val van Adam; verzoening
van Jezus Christus; zonde 

Doop

Het Boek van Mormon maakt gewag van een groep men-
sen die het evangelie leerden kennen en zich op een 
plek Mormon genaamd lieten dopen. Vanaf de tijd van hun
doop beschouwden zij Mormon als een liefelijke plek, omdat
zij daar ‘tot de kennis van hun Verlosser [waren] gekomen’
(Mosiah 18:30). Gesterkt door hun getuigenis en hun doop-
verbond bleven zij de Heer trouw, zelfs in tijden van zware
beproeving. (Zie Mosiah 23–24.)

Evenals de mensen in dit verhaal uit het Boek van
Mormon kunt u vreugde voelen als u terugdenkt aan uw
doop en de beloften van de Heer aan u. U kunt kracht putten
uit de verordening van de doop, of u zich nu onlangs hebt
laten dopen of vele jaren geleden.
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Het pad naar het eeuwige leven opgaan

De doop is de eerste verlossende verordening van het
evangelie. (Zie Geloofsartikelen 1:4.) Door de doop en
bevestiging onder priesterschapsgezag bent u lid geworden
van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste
Dagen.

Toen u zich liet dopen, toonde u zich bereid het voorbeeld
van de Heiland te volgen. Ook Hij heeft zich laten dopen,
hoewel Hij zonder zonde was. Hij verklaarde aan Johannes de
Doper dat Hij zich liet dopen om ‘alle gerechtigheid te ver-
vullen’. (Zie Matteüs 3:13–17.)

Eenieder die eeuwig leven zoekt, moet het voorbeeld 
van de Heiland volgen door zich te laten dopen en de gave
van de Heilige Geest te ontvangen. De profeet Nephi heeft
gezegd dat de Heiland ons de poort heeft getoond ‘waardoor
[wij moeten] binnengaan. Want de poort waardoor [wij moe-
ten] binnengaan, is bekering en doop met water; en dan komt
de vergeving van [onze] zonden door vuur en door de
Heilige Geest. En dan [zijn wij] op dat enge en smalle pad dat
tot het eeuwige leven voert’ (2 Nephi 31:17–18). We beërven
het eeuwige leven als we tot het einde toe volharden, onze
verbonden nakomen en de andere verordeningen van het
evangelie ontvangen.

Juiste manier van dopen

De Heiland heeft aan de profeet Joseph Smith de juiste
manier van dopen geopenbaard. Daaruit werd duidelijk dat
deze verordening door iemand met priesterschapsgezag moet
worden verricht en dat zij door onderdompeling gebeurt:

‘De persoon die door God is geroepen en gezag van
Jezus Christus heeft om te dopen, daalt af in het water met de
persoon die zichzelf voor de doop heeft aangemeld, en zegt,
hem of haar bij de naam noemend: Door Jezus Christus
gemachtigd doop ik u in de naam van de Vader, en van de
Zoon, en van de Heilige Geest. Amen.
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‘Dan zal hij hem of haar in het water onderdompelen, en
dan weer uit het water komen’ (LV 20:73–74).

Onderdompeling is symbolisch voor de dood van
iemands zondige leven en de wedergeboorte in een geestelijk
leven, gewijd aan de dienst aan God en zijn kinderen. Ook
staat het symbool voor de dood en de opstanding. (Zie
Romeinen 6:3–6.)

Kleine kinderen en de doop

Uit hedendaagse openbaring weten we dat kleine kinde-
ren verlost zijn door de barmhartigheid van Jezus Christus.
De Heer heeft gezegd: ‘Daarom kunnen zij niet zondigen,
want Satan is geen macht gegeven om kleine kinderen te ver-
zoeken.’ (Zie LV 29:46–47.) De Heer heeft geopenbaard dat ze
pas gedoopt hoeven te worden als ze de jaren van verant-
woordelijkheid hebben bereikt, dat wil zeggen acht jaar. (Zie
LV 68:27; Genesis 17:11, Bijbelvertaling van Joseph Smith.)
Eenieder die beweert dat kleine kinderen de doop nodig heb-
ben ‘verloochent de barmhartigheden van Christus en acht
zijn verzoening en de kracht van zijn verlossing als niets’
(Moroni 8:20; zie ook de verzen 8–19, 21–24).

Uw doopverbond

Bij uw doop bent u een verbond met God aangegaan. U
beloofde de naam van Jezus Christus op u te nemen, zijn
geboden te onderhouden en Hem tot het einde toe te dienen.
(Zie Mosiah 18:8–10; LV 20:37.) U hernieuwt dit verbond elke
keer dat u aan het avondmaal deelneemt. (Zie LV 20:77, 79.)

De naam van Jezus Christus op u nemen. Als u de naam van
Jezus Christus op u neemt, behoort u Hem toe. U stelt Hem
en zijn werk op de eerste plaats. U probeert te doen wat Hij
wil, niet wat u wilt doen of wat de wereld u leert te doen.

In het Boek van Mormon legt koning Benjamin uit
waarom het belangrijk is om de naam van de Heiland op u te
nemen:
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‘Er is geen andere naam gegeven waardoor redding
komt; daarom wil ik dat gij de naam van Christus op u
neemt, gij allen die met God het verbond hebt aangegaan dat
gij tot het einde van uw leven gehoorzaam zult zijn.

‘En het zal geschieden dat wie ook dat doet, ter rechter-
hand Gods zal worden bevonden, want hij zal de naam ken-
nen waarmee hij wordt aangeduid; want hij zal worden
aangeduid met de naam van Christus.

‘En nu, het zal geschieden dat wie ook de naam van
Christus niet op zich neemt, met een andere naam moet wor-
den aangeduid; daarom bevindt hij zich ter linkerhand Gods’
(Mosiah 5:8–10).

De geboden onderhouden. Met uw doopverbond verbindt u
zich om Gods koninkrijk binnen te gaan, u zelf af te scheiden
van de wereld en altijd als getuige van God te staan, ‘in alle
dingen en op alle plaatsen’ (Mosiah 18:9). U bent een getuige
van God in alles wat u zegt en doet. Probeer de geboden van
God altijd in gedachte te houden en te onderhouden. Houd
uw gedachten, taal en daden zuiver. Let er bij uw keuze van
films, televisieprogramma’s, internetsites, muziek, boeken,
tijdschriften en dagbladen op dat u alleen datgene bekijkt,
beluistert en leest wat opbouwend is. Kleed u fatsoenlijk. Kies
vrienden die u steunen in uw eeuwige doelen. Houd u verre
van onzedelijkheid, pornografie, kansspelen, tabak, alcohol
en drugs. Houd u waardig om naar de tempel te gaan.

De Heer dienen. Het gebod dat u zich moet afscheiden van
de wereld houdt niet in dat u zichzelf van anderen moet
afzonderen. Het doopverbond bestaat deels uit dienst aan de
Heer, en u dient Hem het best als u uw naaste dient. Toen de
profeet Alma het doopverbond uitlegde, zei hij dat we
‘gewillig [moeten zijn] elkaars lasten te dragen, opdat zij licht
zullen zijn’ en ‘gewillig [...] te treuren met hen die treuren; ja,
en hen te vertroosten die vertroosting nodig hebben’ (Mosiah
18:8–9). Behandel en respecteer anderen naar het voorbeeld
van Jezus Christus, wees vriendelijk voor alle mensen.
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Zegeningen van de doop

Doordat u zich aan uw doopverbond houdt, kan de Heer
u zegenen voor uw getrouwheid. Zegeningen die u ten deel
vallen zijn het voortdurende gezelschap van de Heilige
Geest, vergeving van uw zonden, en uw geestelijke wederge-
boorte. 

Het voortdurende gezelschap van de Heilige Geest. Na uw
doop hebben een of meer bevoegde Melchizedeks-priester-
schapsdragers hun handen op uw hoofd gelegd en u de gave
van de Heilige Geest verleend. Die gave geeft u het recht op
het voortdurende gezelschap van de Heilige Geest zo lang u
zich houdt aan de kerkelijke normen. Het gezelschap van de
Geest is een van de grootste zegeningen die u in dit leven
kunt krijgen. De Geest zal u voorgaan naar de paden van
gerechtigheid en vrede, en u naar het eeuwige leven leiden. 

Vergeving van zonden. Daar u zich hebt laten dopen, kunt u
vergeving van uw zonden ontvangen. Met andere woorden, u
kunt vergiffenis ontvangen door de barmhartigheid van de
Heiland. Met deze zegen zal u uiteindelijk in de tegenwoordig-
heid van onze hemelse Vader worden toegelaten.

Teneinde vergeving van uw zonden te ontvangen, moet
u geloof in Jezus Christus oefenen, u oprecht bekeren en stee-
vast de geboden onderhouden. De profeet Mormon verkon-
digde: ‘De eerste vrucht der bekering is de doop; en de doop
komt door geloof om de geboden te volbrengen; en het vol-
brengen van de geboden brengt vergeving van zonden’
(Moroni 8:25). U behoud vergeving van uw zonden als u zich
voor God blijft vernederen, Hem dagelijks aanroept in gebed,
standvastig in het geloof blijft en de behoeftigen dient. (Zie
Mosiah 4:11–12, 26.)

Geestelijke wedergeboorte. Door middel van de verordenin-
gen van de doop en bevestiging bent u in een nieuw leven
wedergeboren. De Heiland heeft tegen Nicodemus gezegd:
‘Tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij het
Koninkrijk Gods niet binnengaan’ (Johannes 3:5). Net zoals
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een baby bij de geboorte een nieuw bestaan begint, begint 
u een nieuw leven als u het doopverbond aangaat. U kunt
geestelijk groeien en op de Heiland gaan lijken door u aan
het doopverbond te houden, aan het avondmaal deel te
nemen om uw verbond te hernieuwen, en u van uw zonden 
te bekeren. De apostel Paulus heeft verklaard dat we na 
onze doop ‘in nieuwheid des levens [moeten] wandelen’
(Romeinen 6:4). 

Volharden tot het einde toe

Nu dat u zich heeft laten dopen en de gave van de Heilige
Geest hebt ontvangen, moet u in gerechtigheid verder gaan,
want deze verordeningen duiden slechts het begin aan van
uw reis terug naar uw hemelse Vader. De profeet Nephi heeft
gezegd:

‘Wanneer gij dat enge en smalle pad hebt betreden, wil ik
vragen of daarmee alles is gedaan? Zie, ik zeg u, neen; want
zover zijt gij alleen gekomen dankzij het woord van Christus,
met onwrikbaar geloof in Hem, u geheel verlatend op de 
verdiensten van Hem die machtig is om te redden.

‘Daarom moet gij standvastig in Christus voorwaarts
streven, met volmaakt stralende hoop, en liefde voor God 
en voor alle mensen. Welnu, indien gij voorwaarts streeft, u
vergastend aan het woord van Christus, en tot het einde 
volhardt, zie, zo zegt de Vader: Gij zult het eeuwige leven
hebben’ (2 Nephi 31:19–20).

Relevante verwijzingen: Handelingen 2:37–38; 2 Nephi 31:4–13; Alma
7:14–16; 3 Nephi 11:18–41; 27:13–22; LV 39:5–6, 10; 76:50–53

Zie ook avondmaal, het, bekering; gehoorzaamheid; geloof; Heilige
Geest; priesterschap

Drugs (zie woord van wijsheid)

Duivel (zie Satan)
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Echtscheiding

In ‘Het gezin: een proclamatie aan de wereld’ verklaren
het Eerste Presidium en het Quorum der Twaalf Apostelen
plechtig dat ‘het huwelijk tussen man en vrouw van
Godswege is geboden en dat het gezin centraal staat in het
plan van de Schepper voor de eeuwige bestemming van zijn
kinderen.’ (Zie p. 65 in dit boek.) Desondanks is scheiden
voor velen de gewoonste zaak van de wereld geworden en
zelfs onder de leden van de kerk neemt echtscheiding toe.
Deze groeiende plaag komt niet van God, maar is eerder het
werk van de boze.

Ieder echtpaar behoort de zegeningen van een eeuwig
huwelijk waardig te zijn. Als u getrouwd bent en u en uw
partner problemen hebben, denk er dan aan dat de oplossing
voor de meeste huwelijksspanningen niet in een proefschei-
ding of echtscheiding ligt. De oplossing ligt in het evangelie
van Jezus Christus — in bekering, vergevensgezindheid,
integriteit en liefde. Behandel uw partner zoals u zelf behan-
deld wil worden. (Zie Matteüs 7:12.) Voor een oplossing van
uw problemen is het wellicht verstandig om samen adviezen
in te winnen bij uw bisschop of gemeentepresident.

Zie ook gezin; huwelijk; liefde; naastenliefde; tempels

Eensgezindheid

Vlak voor de Heiland de verzoening volbracht, bad Hij
voor zijn discipelen, die Hij de wereld had ingestuurd om het
evangelie te prediken. Hij bad ook voor hen die in Hem
geloofden wegens de woorden van zijn discipelen. Hij
bepleitte eensgezindheid: ‘Opdat zij allen één zijn, gelijk Gij,
Vader, in Mij en Ik in U, dat ook zij in Ons zijn; opdat de
wereld gelove, dat Gij Mij gezonden hebt’ (Johannes 17:21).

Uit dit gebed leren we hoe het evangelie ons één maakt
met onze hemelse Vader en Jezus Christus, en met elkaar.
Wanneer we het evangelie naleven, de heilsverordeningen
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ontvangen en onze verbonden nakomen, verandert onze
natuur. De verzoening van de Heiland heiligt ons, en we
kunnen eensgezind samenleven, vrede ervaren en ons voor-
bereiden om eeuwig bij onze Vader en zijn Zoon te wonen.

De Heer heeft gezegd: ‘Indien gij niet één zijt, zijt gij de
mijnen niet’ (LV 38:27). U kunt in uw gezin en in de kerk naar
deze vorm van eensgezindheid streven en die bevorderen.
Als u getrouwd bent, kunnen u en uw partner één zijn in doel
en daad. U kunt gezamenlijk de unieke kwaliteiten aanspre-
ken die u beiden hebt, om zo het leven tegemoet te treden, en
in liefde en begrip te groeien. U kunt ook één worden met
andere gezinsleden en met de leden van de kerk door samen
te dienen, elkaar te onderwijzen en elkaar te bemoedigen. U
kunt één worden met de president van de kerk en andere
kerkleiders door hun woorden tot u te nemen en hun raad op
te volgen.

Doordat de kerk wereldwijd groeit, kunnen alle heiligen
der laatste dagen eensgezind zijn. Onze harten kunnen
‘samengevoegd [zijn] in eenheid en in liefde jegens elkaar’
(Mosiah 18:21). We waarderen culturele diversiteit en indivi-
duele verschillen, maar we streven ook naar de ‘eenheid des
geloofs’ die tot stand komt als we geïnspireerde leiders vol-
gen en bedenken dat we allemaal kinderen van dezelfde
Vader zijn. (Zie Efeziërs 4:3–6, 11–13.) 

Zie ook gehoorzaamheid; huwelijk; liefde; naastenhulp; Zion

Eerbied

Eerbied is diep respect en liefde. Als u een eerbiedige
houding jegens God hebt, eert u Hem, dankt u Hem, en
gehoorzaamt u zijn geboden.

U behoort ook eerbiedig te zijn in uw gedrag. Eerbiedig
gedrag omvat gebed, schriftstudie, vasten, en betaling van
tiende en gaven. U kleedt zich fatsoenlijk en gebruikt nette
taal. De diepgang van uw eerbied komt tot uiting in uw
keuze van muziek en ander amusement, in hoe u over heilige
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zaken spreekt, en in hoe u zich kleedt en gedraagt als u de
kerk of de tempel bezoekt. U toont uw eerbied voor de Heer
wanneer u andere mensen dient en hen vriendelijk en met
respect behandelt.

Door eerbiediger te worden, zult u merken dat er zich
een verandering in uw leven voordoet. De Heer zal zijn Geest
overvloediger op u uitstorten. U zult minder bezorgd en ver-
ward zijn. U zult, in geval van problemen in uw privé- of
gezinsleven, openstaan voor openbaring.

Net als eerbied u dichter bij God brengt, komt oneerbie-
digheid de tegenstander heel goed uit. Satan ziet u het liefst
de trends van de wereld volgen: meer lawaai, meer 
sensatie, meer conflicten, minder zelfbeheersing, minder
waardigheid. Als een bevelhebber die een militaire invasie
inzet, zal hij proberen de communicatiekanalen tussen u en
de Heer te storen. Pas op voor dergelijke strategieën, en pro-
beer altijd eerbiedig te zijn.

Relevante verwijzingen: Leviticus 26:2; Psalmen 89:6–8; Hebreeën 12:28;
LV 59:21; 63:61–62, 64; 109:21

Zie ook aanbidding; dankbaarheid; fatsoen; gebed; geloof; openbaring

Eerlijkheid

Het dertiende geloofsartikel verklaart: ‘Wij geloven eer-
lijk te moeten zijn.’ Als iemand eerlijk is, houdt dat in dat hij
te allen tijde oprecht is, de waarheid spreekt en zonder
bedrog is. 

Als u in alle opzichten eerlijk bent, heeft dat gemoeds-
rust en zelfrespect tot gevolg. U bouwt aan een sterk karak-
ter, waardoor u uw God en uw naasten kunt dienen. U bent
betrouwbaar in de ogen van God en uw medemens.

Bent u daarentegen oneerlijk in woord en daad, dan
beschadigt u uzelf en vaak ook anderen. Als u liegt, steelt,
bedriegt, of op uw werk de kantjes eraf loopt, verliest u uw
zelfrespect. U verliest de leiding van de Heilige Geest.
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Mensen zullen u niet langer vertrouwen en dat leidt tot
beschadigde relaties met familieleden en vrienden.

Eerlijkheid vergt vaak moed en offerbereidheid, in het
bijzonder wanneer anderen u ertoe proberen over te halen
om oneerlijk gedrag te rechtvaardigen. Als u in zo’n situatie
belandt, bedenk dan dat een eerlijke levenswandel veel meer
oplevert dan het volgen van de massa.

Relevante verwijzingen: Exodus 20:16; 2 Nephi 9:34; LV 97:8

Eerste Presidium, het (zie kerkbestuur; profeten)

Eeuwig leven

De Heer heeft gezegd: ‘Dit is mijn werk en mijn heerlijk-
heid: de onsterfelijkheid en het eeuwige leven van de mens
tot stand te brengen’ (Mozes 1:39). Onsterfelijk zijn houdt in
eeuwig te leven als een herrezen mens. Dankzij de verzoening
van Jezus Christus ontvangt iedereen deze gave. Eeuwig
leven, ofwel verhoging, houdt in toegelaten te worden tot 
de hoogste graad in het celestiaal koninkrijk, waar we in 
Gods tegenwoordigheid in gezinsverband zullen wonen. (Zie 
LV 131:1–4.) Evenals de onsterfelijkheid wordt ook deze gave
mogelijk gemaakt door de verzoening van Jezus Christus.
Maar zij vergt wel onze ‘gehoorzaamheid aan de wetten en
verordeningen van het evangelie’ (Geloofsartikelen 1:3). 

Op het pad naar het eeuwige leven blijven

Toen u zich liet dopen en de gave van de Heilige Geest
ontving, begaf u zich op het pad dat naar het eeuwige leven
leidt. De profeet Nephi heeft gezegd:

‘De poort waardoor gij moet binnengaan, is bekering en
doop met water; en dan komt de vergeving van uw zonden
door vuur en door de Heilige Geest.

‘En dan zijt gij op dat enge en smalle pad dat tot het
eeuwige leven voert; ja, gij zijt door de poort naar binnen
gegaan; gij hebt gehandeld naar de geboden van de Vader en
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de Zoon; en gij hebt de Heilige Geest ontvangen, die van de
Vader en de Zoon getuigt ter vervulling van de belofte die
Hij heeft gedaan: dat gij, indien gij langs de weg binnengaat,
zult ontvangen’ (2 Nephi 31:17–18).

Nephi stelt nadrukkelijk dat we tot het eind in geloof
moeten volharden als we eenmaal het ‘enge en smalle pad’
hebben betreden.

‘Wanneer gij dat enge en smalle pad hebt betreden, wil ik
vragen of daarmee alles is gedaan? Zie, ik zeg u, neen; want
zover zijt gij alleen gekomen dankzij het woord van Christus,
met onwrikbaar geloof in Hem, u geheel verlatend op de ver-
diensten van Hem die machtig is om te redden.

‘Daarom moet gij standvastig in Christus voorwaarts
streven, met volmaakt stralende hoop, en liefde voor God en
voor alle mensen. Welnu, indien gij voorwaarts streeft, u ver-
gastend aan het woord van Christus, en tot het einde volhardt,
zie, zo zegt de Vader: Gij zult het eeuwige leven hebben’
(2 Nephi 31:19–20).

Nu u zich hebt laten dopen en bevestigen, zult u nog
andere heilsverordeningen moeten ontvangen die uw voort-
gang op het pad naar het eeuwige leven zullen bespoedigen:
voor mannen is dat de ordening tot het Melchizedeks
priesterschap; voor mannen en vrouwen, de begiftiging en
de huwelijksverzegeling in de tempel. Als u die verordenin-
gen ontvangt en de daarmee verband houdende verbonden
nakomt, bereidt u zich voor op de hoogste graad van het
celestiale koninkrijk.

Binnen uw bereik

Bij uw voortgang op het ‘enge en smalle pad’, willen we
nadrukkelijk stellen dat het eeuwige leven binnen uw bereik
is. De Heer wil dat u bij Hem terugkeert, en Hij zal nooit iets
van u eisen waaraan u niet kunt voldoen. Al zijn geboden
zijn bedoeld om uw geluk te bevorderen. Als u uw geloof
oefent en Hem met al uw kracht dient, zal Hij u de kracht
geven en voor u een opening creëren om te doen wat Hij u
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gebiedt. (Zie 1 Nephi 3:7.) Denk eraan dat als u uw uiterste
best doet en u van uw zonden bekeert, de verzoening van
Jezus Christus uw zwaktes compenseert, alsmede de onbil-
lijkheid, het onrecht en de pijnen die u in dit leven ervaart:
‘Wij weten dat wij, na alles wat wij kunnen doen, door de
genade worden gered’ (2 Nephi 25:23).

Relevante verwijzingen: Johannes 3:16; 17:3; 2 Nephi 9:39; Moroni 7:41;
LV 14:7; 50:5

Zie ook genade; koninkrijken van heerlijkheid; verzoening van Jezus
Christus

Erfzonde

Door de val van Adam en Eva leven alle mensen in een
gevallen staat, gescheiden van God en onderhevig aan de
lichamelijk dood. We zijn echter niet verdoemd door de zoge-
naamde ‘erfzonde’. Met andere woorden, we zijn niet ver-
antwoordelijk voor Adams overtreding in de hof van Eden.
De profeet Joseph Smith heeft gezegd: ‘Wij geloven dat de
mens zal worden gestraft voor zijn eigen zonden en niet voor
Adams overtreding.’ (Geloofsartikelen 1:2).

Met zijn verzoening heeft de Heiland geboet voor de
overtreding in de hof van Eden. (Zie Mozes 6:53.) Hij heeft
ons de zekerheid van de opstanding gegeven, en de belofte
dat we, op basis van onze getrouwheid, in de tegenwoordig-
heid van onze hemelse Vader kunnen terugkeren.

Zie ook val van Adam

Evangelie

Het evangelie is het heilsplan van onze hemelse Vader.
De belangrijkste leer van het evangelie is de verzoening van
Jezus Christus.

De profeet Joseph Smith heeft geschreven: ‘De eerste
beginselen en verordeningen van het evangelie zijn: ten eerste,
geloof in de Heer Jezus Christus; ten tweede, bekering; ten
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derde, doop door onderdompeling tot vergeving van zonden;
ten vierde, handoplegging voor de gave van de Heilige Geest’
(Geloofsartikelen 1:4). In zijn volheid omvat het evangelie alle
leerstellingen, beginselen, wetten, verordeningen en verbon-
den die noodzakelijk zijn om in het celestiale koninkrijk te
worden verhoogd. De Heiland heeft beloofd dat Hij ons bij het
laatste oordeel schuldeloos voor de Vader zal houden als we
tot het einde toe volharden en het evangelie getrouw naleven.
(Zie 3 Nephi 27:16.) 

De volheid van het evangelie is in alle tijden aan Gods
kinderen gepredikt als zij zich ervoor openstelden. In de laat-
ste dagen, ofwel de bedeling van de volheid der tijden, is het
evangelie hersteld door de profeet Joseph Smith.

Relevante verwijzingen: Romeinen 1:16–17; 3 Nephi 27:13–22; LV 11:24;
39:5–6

Zie ook bekering; doop; geloof; heilsplan; Heilige Geest; herstelling van
het evangelie; Jezus Christus; verzoening van Jezus Christus 

Evangelieonderwijs

De Heer heeft verklaard: ‘Ik geef u een gebod dat u elkaar
in de leer van het koninkrijk zult onderwijzen. Onderwijst
ijverig en mijn genade zal met u zijn, opdat u volmaakter kunt
worden onderricht in de theorie, in de beginselen, in de leer,
in de wet van het evangelie, in alle dingen die met het konink-
rijk van God te maken hebben, die nuttig voor u zijn om te
begrijpen’ (LV 88:77–78).

De Heer geeft ons met dit gebod een heilige plicht mee.
Ook biedt Hij ons zo ontelbare kansen op zinvol dienen. Er is
maar weinig dat opweegt tegen de vreugde die voortvloeit
uit lesgeven in het evangelie. 

Dit gebod tot onderwijs geldt ook voor u, zelfs als u 
op dit moment geen roeping als leerkracht hebt. Als u er 
oog voor hebt zijn er onderwijsmomenten te over: in uw
gezin, op huisonderwijs of huisbezoek, en zelfs onder uw 
collega’s, buren en vrienden. Soms hebt u zich mentaal voor-
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bereid op zo’n onderwijsmoment. Soms doen er zich onver-
wachte, kortstondige kansen voor die u kunt aangrijpen om
een evangelische waarheid te berde te brengen. Het vaakst
onderwijst u met uw voorbeeld.

Onderwijs naar het voorbeeld van de Heiland

Neem Jezus Christus als uw voorbeeld bij uw evangelie-
onderwijs. Verdiep u in zijn aardse bediening en let er op hoe
Hij onderwees. Hij legde oprechte liefde en zorg aan de dag
voor zijn naaste. Hij maakte gebruik van de persoonlijke
benadering en behandelde de evangeliebeginselen op zo’n
manier dat die voorzagen in de unieke behoefte van het indi-
vidu. Hij maakte in sommigen het verlangen wakker om het
evangelie te onderzoeken en na te leven. Soms stelde Hij vra-
gen die hen hielpen om het geleerde in praktijk te brengen.
Hij onderwees in de reddende waarheden van het evangelie
en leerde zijn toehoorders wat ze moesten weten en doen, en
hoe ze moesten worden om de gave van het eeuwige leven te
ontvangen.

Door de Heiland tot voorbeeld te nemen, zal uw onder-
wijs anderen voeden en verheffen, sterken in geloof, en het
vertrouwen geven om problemen het hoofd te bieden. Het
zal hen de moed geven om zonden te verzaken en de gebo-
den te onderhouden. Ze zullen dichter tot Christus komen en
in zijn liefde verblijven.

Lesgeven met de Geest

De Heer heeft gezegd: ‘En de Geest zal u gegeven 
worden door het gelovige gebed; en indien gij de Geest niet
ontvangt, zult gij niet onderwijzen’ (LV 42:14). De Geest,
ofwel de Heilige Geest, maakt deel uit van de Godheid. Eén
doel van de Geest is de ‘waarheid (...) openbaren (...) van alle
dingen’ (Moroni 10:4–5). Alleen door de invloed van de Geest
kan evangelieonderwijs stichtend en inspirerend zijn.
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Het is uw voorrecht om als evangelieleerkracht het
instrument te zijn dat de Heilige Geest kan gebruiken om te
onderwijzen, getuigen, troosten en inspireren. Nephi heeft
geschreven: ‘Wanneer een mens door de macht van de Heilige
Geest spreekt, voert de macht van de Heilige Geest het tot het
hart der mensenkinderen’ (2 Nephi 33:1).

Als u zich geestelijk hebt voorbereid, zal de Heilige Geest
u helpen inzien wat u bij uw onderwijs moet doen en zeggen.
U kunt uzelf voorbereiden door vaak te bidden, de Schriften
te bestuderen, het evangelie na te leven en nederig te zijn.

Onderwijsmethoden

U zult effectief onderwijs geven als u gevarieerd les
geeft, met ander woorden, verschillende onderwijsmethoden
gebruikt. U kunt bijvoorbeeld verhalen en voorbeelden
gebruiken om de aandacht vast te houden en duidelijk te
maken hoe de evangeliebeginselen van toepassing zijn op het
dagelijks leven. U kunt platen en voorwerpen gebruiken om
anderen meer inzicht te geven in een schrifttekst en de evan-
geliebeginselen. Door middel van muziek kunnen u en de
mensen in uw klas zich openstellen voor de invloeden van de
Heilige Geest en gevoelens uiten die anderszins moeilijk
onder woorden te brengen zijn. U kunt vragen stellen die
vruchtbare leermomenten en discussie stimuleren, en die
ertoe leiden dat er gepaste persoonlijke ervaringen verteld
worden. Met eenvoudige activiteiten kunt u de aandacht van
uw klas trekken.

Als u een bepaalde onderwijsmethode overweegt, stelt u
zichzelf de volgende vragen: Zal deze methode de invloed
van de Geest bevorderen? Is de methode gepast voor het
beginsel dat ik behandel? Zal deze methode ertoe leiden dat
men wordt opgebouwd en gesterkt?

Denk er aan dat u als evangelieleerkracht de Heer ver-
tegenwoordigt. Let erop dat alles wat u zegt en doet eerbie-
dig is en in overeenstemming met zijn wil.
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In Onderwijzen — geen grotere roeping (36123 120); Leidraad
onderwijs (34595 120) en ‘Evangelieonderwijs en leiderschap’,
afdeling 16 van Handboek kerkbestuur, boek 2 (35903 120) vindt
u aanvullende tips voor evangelieonderwijs.

Relevante verwijzingen: Mosiah 18:19; Alma 1:26; 17:2–3; 31:5;  LV 11:21

Familiegeschiedenis en genealogie

Op 3 april 1836 verscheen de profeet Elia in de
Kirtlandtempel aan de profeet Joseph Smith en Oliver
Cowdery. Hij verleende hun de verzegelbevoegdheid van het
priesterschap, waardoor het mogelijk werd families van
geslacht op geslacht te verzegelen. Hiermee vervulde hij de
profetie, dat de Heer hem zou sturen ‘om het hart der vade-
ren tot de kinderen terug te voeren, en de kinderen tot de
vaderen’ (LV 110:14–16; zie ook Maleachi 4:5–6).

Door familiehistorisch werk te doen, deelt u in de aan-
houdende vervulling van deze profetie. U kunt uw voorou-
ders leren kennen en toenemen in liefde jegens hen. Laat u
inspireren door hun verhalen van moed en geloof. En geef
dat erfgoed door aan uw kinderen.

Deze aspecten van het familiehistorisch werk zijn van
blijvende waarde, maar ze zijn niet de hoofdreden voor 
de aandacht die de kerk besteedt aan genealogisch onderzoek.
Al het familiehistorisch werk dat de kerk doet is erop gericht
een ‘verbindende schakel [...] tussen de vaderen en de kinderen’
te vormen (LV 128:18). Deze verbindende schakel komt tot
stand door het gezag van het priesterschap, waarmee we heilige
tempelverordeningen voor onze voorouders verrichten.

De doden verlossen

Veel kinderen van onze hemelse Vader zijn gestorven
zonder ooit van de volheid van het evangelie te hebben
gehoord. In zijn genade en oneindige liefde heeft God ervoor
gezorgd dat zij alsnog een getuigenis van het evangelie kun-
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nen krijgen en de heilsverordeningen van het priesterschap
kunnen ontvangen.

In de geestenwereld, wordt het evangelie ‘gepredikt tot
hen die gestorven [zijn] in hun zonden, zonder kennis van de
waarheid, of in overtreding, omdat zij de profeten verwor-
pen hadden. Dezen [wordt] geloof in God geleerd, bekering
van zonde, de plaatsvervangende doop tot vergeving van
zonden, de gave van de Heilige Geest door handoplegging,
en alle andere beginselen van het evangelie die zij moesten
kennen’ (LV 138:32–34).

Velen in de geestenwereld accepteren het evangelie.
Zijzelf kunnen echter geen priesterschapsverordeningen 
ontvangen, omdat ze geen fysiek lichaam meer hebben. In
heilige tempels zijn wij in de gelegenheid om die verorde-
ningen namens hen te ontvangen. Die verordeningen bestaan
uit de doop, bevestiging, ordening in het Melchizedeks
priesterschap (voor mannen), de begiftiging, de huwelijks-
verzegeling, en de verzegeling van kinderen aan hun ouders.
De Heer heeft dit werk geopenbaard aan de profeet Joseph
Smith en hiermee een gebruik hersteld dat vlak na de opstan-
ding van Jezus Christus onder de christenen in gebruik was.
(Zie 1 Korintiërs 15:29.)

Door de priesterschapsverordeningen ten behoeve van
overledenen te ondergaan, wordt u daarmee een heiland op de
berg Zion. (Zie Obadja 1:12.) Uw inspanning benadert de
essentie van het zoenoffer van de Heiland — u verricht een
heilswerk voor anderen, dat ze niet voor zichzelf kunnen doen.

Uw taken in familiehistorisch werk

In familiehistorisch werk heeft u drie basistaken:

1. U ontvangt de tempelverordeningen voor uzelf, en u
zorgt dat uw naaste familie die ook kan ontvangen.

2. U hebt een geldige tempelaanbeveling en bezoekt de
tempel zo vaak als uw omstandigheden dat toelaten.
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3. U verzamelt familiehistorische gegevens, zodat uw
voorouders de zegeningen van de tempel kunnen ont-
vangen.

U kunt altijd iets doen aan tempelwerk en familiege-
schiedenis, ongeacht waar u woont of wat uw omstandighe-
den zijn. Hoewel u waarschijnlijk niet alles kunt doen, kunt
u wel iets doen. De volgende tips kunnen u op weg helpen:

• Noteer belangrijke gegevens uit uw leven. Noteer uw
geboortedatum en -plaats, en de datum van uw doop
en bevestiging. Houd een dagboek bij waarin u de
hoogtepunten van uw leven opschrijft, met inbegrip
van persoonlijke ervaringen die het geloof van uw kin-
deren en daaropvolgende geslachten zullen sterken.

• Ga op zoek naar gegevens van uw voorouders. Schrijf
op wat u zich kunt herinneren. Raadpleeg ook beschei-
den die u wellicht ergens thuis hebt liggen. Noteer
gegevens over uw broers en zusters, ouders, ooms en
tantes, grootouders, en overgrootouders waarvan u
weet dat ze juist zijn of die u eenvoudig kunt nagaan.
Vraag zo nodig andere familieleden om kopieën van
certificaten of andere documenten met informatie. Ook
kunt u bij de burgerlijke stand informeren naar meer
gegevens. Uw wijk of gemeente heeft misschien een
consulent familiegeschiedenis die hulp kan bieden.
U kunt ook de officiële website van de kerk voor fami-
liegeschiedenis, www.familysearch.org, raadplegen. 

• De gegevens die u vindt, kunt u noteren op stamboom-
lijsten en gezinslijsten. Deze formulieren zijn verkrijg-
baar op papier, maar ook in de computerprogramma’s
van de kerk, zoals Personal Ancestral File (PAF).

Met de benodigde gegevens van uw voorouders die zijn
gestorven zonder het evangelie te kennen, kunt u tempel-
werk voor hen doen. Als u het tempelwerk niet zelf kunt
doen, omdat u niet dicht bij een tempel woont, kunt u de
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namen van uw voorouders naar een tempel sturen. Anderen
doen dan het werk voor u. Als u wilt weten hoe dat in zijn
werk gaat, kunt u het beste inlichtingen inwinnen bij een cen-
trum voor familiegeschiedenis bij u in de buurt of een consu-
lent familiegeschiedenis in uw wijk of gemeente ernaar
vragen.

De profeet Joseph Smith heeft verklaard dat er geen
‘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 heil is noodzakelijk en
onontbeerlijk voor ons heil, zoals Paulus zegt aangaande de
vaderen — dat zij zonder ons niet tot volmaking kunnen
komen — net zo min als wij zonder onze doden tot volma-
king kunnen komen’ (LV 128:15). Door uw deelname aan het
familiehistorische werk kunnen u en uw voorouders het heil
deelachtig worden. 

Zie ook tempels

Fatsoen

Fatsoen komt tot uiting in onze wijze van kleden, in onze
uiterlijke verzorging, in ons taalgebruik en in ons gedrag.
Fatsoen weerspiegelt een nederige instelling: u loopt niet met
uzelf te koop. U wilt liever ‘God verheerlijken in lichaam, en
in geest’ (1 Korintiërs 6:20, naar de King Jamesbijbel; zie ook
vers 19).

Als u niet zeker bent of uw kleding of uiterlijk van fat-
soen blijk geeft, stel uzelf dan de vraag: ‘Zou ik mij, zoals ik
er nu uitzie, op mijn gemak voelen in het bijzijn van de
Heer?’ U kunt een dergelijke vraag ook stellen over uw taal-
gebruik en gedrag: ‘Zou ik deze woorden gebruiken of mee-
doen aan deze activiteit als de Heer naast me stond?’ Als u
eerlijk bent tegen uzelf, kan dat ertoe leiden dat u belangrijke
veranderingen aanbrengt in uw leven. Met de onderstaande
informatie kunt u bepalen of u aanpassingen dient aan te
brengen.
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Kleding en uiterlijk

De profeten hebben ons altijd aangeraden om fatsoenlijk
gekleed te gaan. Deze raad is gebaseerd op de waarheid dat
het menselijk lichaam een goddelijke schepping is. Respecteer
uw lichaam, het is een gave van God. Door uw kleding en
uiterlijk kunt u de Heer laten zien dat u weet hoe bijzonder uw
lichaam is.

Uit uw wijze van kleden blijkt wie u bent. U stuurt er 
signalen mee uit naar anderen en beïnvloedt er uw eigen en
andermans gedrag mee. Als u zich goed verzorgt en fatsoen-
lijk kleedt, nodigt u de Geest uit en kunt u een goede invloed
op de mensen in uw omgeving hebben.

Ten grondslag aan fatsoen ligt het besef dat het heilige
voortplantingsvermogen, het vermogen om kinderen op de
wereld te zetten, heilig is. U mag dit vermogen alleen gebrui-
ken als u getrouwd bent. Onthullende en seksueel prikke-
lende kleding, zoals zeer korte broeken en korte rokken,
strakke kleding, truitjes die de buik niet bedekken, kunnen
begeerten en handelingen opwekken die in strijd zijn met de
wet van kuisheid.

Behalve dat u geen onthullende kleding moet dragen,
moet u ook niet extreem zijn in kleding, uiterlijk en kapsel.
Wees altijd netjes en schoon, pas ervoor om er slordig of
onverzorgd bij te lopen, en let op uw manieren. Ontsier uzelf
niet met tatoeages of piercings. Als een vrouw gaatjes in haar
oren wil, raden we haar aan om slechts één paar bescheiden
oorbellen te dragen.

Houd er altijd hoge fatsoensnormen op na. Verlaag nooit
uw normen om de aandacht te vestigen op uw lichaam of bij
anderen in de gunst te komen. Ware discipelen van Jezus
Christus houden zich aan de normen van de Heer, ook als er
druk op hen wordt uitgeoefend om aan modegrillen mee te
doen.
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Taalgebruik en gedrag

Evenals in uw kleding en uiterlijk wordt uw karakter
ook in uw taalgebruik en gedrag zichtbaar. Uw woorden en
daden kunnen van zeer grote invloed zijn op uzelf en ande-
ren. Maak u kenbaar door nette, positieve, opbouwende taal
en correcte daden die de mensen om u heen gelukkig maken.
Fatsoenlijk taalgebruik en dito daden leiden tot meer leiding
en troost van de Heilige Geest.

Houd u verre van de grove taal en het ijdel gebruik van
de naam van God die in de wereld gangbaar zijn geworden.
Weersta de verleiding om u aan extreem of ongepast gedrag
over te geven. Het oneerbiedige karakter van dergelijk taal-
gebruik en gedrag doet afbreuk aan uw vermogen om de
zachte influisteringen van de Heilige Geest waar te nemen. 

Relevante verwijzingen: LV 42:40–41; Geloofsartikelen 1:13

Zie ook bodypiercing; godslastering; kuisheid; tatoeages

Gave van de Heilige Geest (zie Heilige Geest)

Gaven van de Geest (zie geestelijke gaven)

Gebed

U bent een kind van God. Uw hemelse Vader houdt van
u en kent uw behoeften. Hij wil dat u in gebed met Hem
communiceert. Bid tot Hem en niemand anders. De Heiland
heeft geboden: ‘Daarom moet gij altijd tot de Vader bidden in
mijn naam’ (3 Nephi 18:19).

Maak er een gewoonte van om God in gebed te naderen,
dan zult u Hem leren kennen en een steeds inniger band met
Hem krijgen. Zijn verlangens worden uw verlangens. U zult
voor uzelf en voor anderen zegeningen verwerven die Hij u
graag wil geven als u er maar in geloof om vraagt.
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Beginselen van gebed

Uw hemelse Vader is er altijd om naar uw gebeden te
luisteren en die te beantwoorden. De reikwijdte van uw gebe-
den hangt van u af. Denk bij de verinnerlijking van uw gebed
aan deze raad:

Geef uw gebeden betekenis. De profeet Mormon maant
terecht dat het nutteloos is als iemand ‘bidt, maar het niet
met een oprecht voornemen des harten doet; (...) het baat
hem niets, want God neemt zo iemand niet aan’ (Moroni 7:9).
Om uw gebeden betekenis te geven, moet u oprecht en ‘met
alle kracht van uw hart’ bidden (Moroni 7:48). Zorg ervoor
dat u in uw gebeden niet vervalt tot een ‘omhaal van woor-
den’. (Zie Matteüs 6:7.) Besteed aandacht aan uw houding en
de woorden die u gebruikt.

Gebruik taal die liefde, respect, eerbied en innigheid overbren-
gen. In het Algemeen Beschaafd Nederlands betuigt u God
respect door Hem met U aan te spreken in plaats van met het
alledaagse jij. Gebruik in uw gebed woorden waaruit blijkt
dat u een liefdevolle, eerbiedige relatie met God hebt.

Dank uw hemelse Vader altijd. U dient ‘met dagelijkse dank-
betuiging voor de vele barmhartigheden en zegeningen die
Hij u schenkt’ te leven (Alma 34:38). Neem de tijd om uw
zegeningen op een rijtje te zetten, u zult dan zien dat uw
hemelse Vader veel voor u gedaan heeft. Dank Hem daarvoor.

Vertrouw bij alles wat u doet op de hulp en kracht van 
uw hemelse Vader. Alma gaf zijn zoon Helaman dit advies
mee: ‘Roep God aan voor al uw onderhoud; ja, laten al 
uw handelingen tot de Heer zijn, en waarheen gij ook gaat,
laat het in de Heer zijn; ja, laten al uw gedachten tot de Heer
uitgaan; ja, laten de gevoelens van uw hart voor eeuwig 
op de Heer zijn gericht. Raadpleeg de Heer bij al uw hande-
lingen, en Hij zal u ten goede leiden; ja, wanneer gij u 
des nachts neerlegt, leg u dan neer in de hoede des Heren,
opdat Hij over u zal waken in uw slaap; en wanneer gij des
ochtends opstaat, laat uw hart dan vol dankbaarheid zijn
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jegens God; en indien gij die dingen doet, zult gij ten laat-
sten dage worden verhoogd’ (Alma 37:36–37; zie ook Alma
34:17–26).

Gedenk andermans noden in uw gebed. Bid ‘voor uw wel-
zijn, en ook voor het welzijn van allen die om u heen zijn’
(Alma 34:27). Vraag uw hemelse Vader om zegen en troost te
schenken aan mensen die lijden. Vraag Hem de president van
de kerk, de andere algemene autoriteiten en uw plaatselijke
kerkleiders te inspireren en te sterken. Bid voor het welzijn
van familie en vrienden. Bid voor regeringsleiders. Vraag de
Heer de zendelingen en de mensen die zij les geven, te inspi-
reren en te beschermen.

Stel u open voor de invloed van de Heilige Geest, zodat u  weet
waarvoor u moet bidden. De Heilige Geest kan u leren hoe u
moet bidden en u laten weten wat u moet zeggen. (Zie
Romeinen 8:26; 2 Nephi 32:8.) Hij kan u helpen bidden ‘vol-
gens de wil van God’ (LV 46:30).

Als u om een zegen bidt, doe dan zelf alles wat u kunt om die
zegen ingewilligd te krijgen. Vader in de hemel verwacht van u
dat u meer doet dat alleen maar om een zegen te vragen. Als
u voor een belangrijke beslissing staat, wil Hij vaak dat u ‘het
in uw gedachten’ uitvorst, voordat u antwoord van Hem
krijgt. (Zie LV 9:7–8.) Uw gebeden om goddelijke leiding zijn
alleen in die mate effectief dat u zich openstelt voor de
influisteringen van de Heilige Geest. Uw gebeden voor uw
eigen welzijn en voor het welzijn van anderen zullen nutte-
loos zijn als u de ‘behoeftigen en de naakten wegzendt, en
niet naar de zieken en lijdenden omziet, en niet geeft van uw
bezit, indien gij hebt, aan hen die noodlijdend zijn’ (Alma
34:28). 

Het behaagt uw hemelse Vader als u, wanneer u voor een
moeilijke taak staat, op uw knieën gaat en Hem om hulp
vraagt, en daarna opstaat en aan de slag gaat. Hij zal u bij al
uw rechtvaardige bezigheden helpen, maar Hij zal zelden
iets voor u doen wat u zelf kunt doen.
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Persoonlijk gebed

In zijn bergrede raadt Jezus Christus aan: ‘Ga in uw
binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw Vader in het ver-
borgene; en uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u
vergelden’ (Matteüs 6:6). Persoonlijk gebed is een essentieel
onderdeel van uw geestelijke ontwikkeling.

Zonder u minimaal elke morgen en avond af op een plek
waar u niet gestoord wordt. Kniel in deemoed neer en heb
vertrouwelijke omgang met uw hemelse Vader. Hoewel u
soms in stilte zult moeten bidden, moet u ook uw best doen
om bij tijden overluid te bidden. (Zie LV 19:28; 20:51.) 

Denk erom dat het bij bidden om tweerichtingsverkeer
gaat. Neem na uw gebed de tijd om te luisteren. Soms zal uw
hemelse Vader u adviseren, leiden of troosten terwijl u nog
op uw knieën zit.

Denk nooit dat u niet waardig bent om te bidden. Dit idee
komt van Satan, die u ervan wilt overtuigen dat het 
geen zin heeft om te bidden. (Zie 2 Nephi 32:8.) Als u geen zin
hebt om te bidden, bid dan net zo lang totdat u wel zin hebt. 

De Heiland heeft geboden: ‘Bid altijd, opdat u de overwin-
naar 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’ (LV 10:5). Hoewel u niet constant
geknield in het verborgene kunt bidden, kunt u wel voortdu-
rend uw hart ‘in gebed tot [God laten] uitgaan voor uw welzijn’
(Alma 34:27; zie ook 3 Nephi 20:1). De hele dag lang kunt u een
constant gevoel van liefde voor uw hemelse Vader en zijn
geliefde Zoon hebben. U kunt in stilte uw dank uiten jegens uw
Vader en Hem vragen u te sterken. Bij verleiding of dreigend
gevaar kunt u Hem in gedachte om hulp vragen. 

Gezinsgebed

Behalve dat Jezus ons heeft geboden in het verborgene te
bidden, heeft Hij ons ook aangespoord om in gezinsverband
te bidden. Hij heeft gezegd: ‘Bidt in uw gezin tot de Vader,
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altijd in mijn naam, zodat uw vrouw en uw kinderen geze-
gend worden’ (3 Nephi 18:21).

Maak het gezinsgebed een vast onderdeel van uw
gezinsleven. Kniel elke ochtend en avond nederig in gebed
neer. Geef elk gezinslid vaak de kans om het gebed uit te
spreken. Dank samen voor de zegeningen die uw hemelse
Vader u heeft gegeven. Verenigd in geloof kunt u bidden om
de zegeningen die u nodig hebt en voor anderen. 

Het gezinsgebed zal u en uw gezin dichter tot God en
dichter tot elkaar brengen. Uw kinderen leren met hun
hemelse Vader te communiceren. Iedereen in het gezin zal
bereidwilliger zijn om anderen te dienen en beter bestand
zijn tegen verleiding. Uw thuis zal geestelijke kracht uitstra-
len, zal een wijkplaats zijn tegen de kwade invloeden van de
wereld.

Openbaar gebed

Nu en dan kan u gevraagd worden in het openbaar een
gebed uit te spreken, misschien in een kerkbijeenkomst of in
een klas. Als u die kans krijgt, vergeet dan niet dat u zich tot
uw hemelse Vader richt en geen toespraak houdt. Zit niet in
over wat anderen misschien denken van uw gebed. Spreek
gewoon een eenvoudig, oprecht gebed uit. 

Antwoord op gebed

De Heiland leerde: ‘Bidt en u zal gegeven worden; zoekt
en gij zult vinden; klopt en u zal opengedaan worden. Want
een ieder, die bidt, ontvangt, en wie zoekt, vindt, en wie klopt,
hem zal opengedaan worden’ (Matteüs 7:7–8). Tot de
Nephieten heeft Hij gezegd: ‘En wat gij de Vader ook in mijn
naam vraagt dat goed is, en gelovende dat gij zult ontvangen,
zie, het zal u gegeven worden’ (3 Nephi 18:20).

Vader in de hemel hoort uw gebeden. Hij zal ze niet altijd
beantwoorden zoals u dat wil, maar Hij antwoordt wel — op
zijn tijd en naar zijn wil. Omdat Hij weet wat het beste is voor
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u, zal Hij soms nee zeggen, zelfs als u Hem in alle oprechtheid
benadert.

Antwoord op gebed komt op veel manieren. Vaak komt
het door de stille, zachte stem van de Heilige Geest. (Zie
‘Openbaring’, pp. 119–124.) Het kan komen door gebeurtenis-
sen in uw leven of door de milde daden van anderen. Doordat
u in gebed tot uw hemelse Vader blijft naderen, zult u meer
oog krijgen voor zijn barmhartige en wijze antwoorden op uw
gebeden. U zult erachter komen dat Hij uw ‘toevlucht en
sterkte [is], ten zeerste bevonden een hulp in benauwdheden’
(Psalmen 46:2). 

Relevante verwijzingen: Matteüs 6:5–15; Jakobus 1:5–6; Enos 1:1–17;
Mosiah 4:11–12; 3 Nephi 13:6–7; 14:7–8; LV 19:38; 88:63–65; Geschiedenis
van Joseph Smith 1:9–19

Zie ook aanbidding; geloof; vasten en vastengaven

Gebiedszeventiger (zie kerkbestuur)

Geboortebeperking

Als een gehuwd paar kinderen kan krijgen, heeft het de
eer een stoffelijk lichaam te scheppen voor de geestkinderen
van onze hemelse Vader. Daarmee neemt het echtpaar deel
aan het grote plan van geluk, waarmee Gods kinderen kans
krijgen op een lichaam en de sterfelijke ervaring.

Als u getrouwd bent, bespreken u en uw partner uw hei-
lige plicht om kinderen op de wereld te zetten en die in recht-
schapenheid groot te brengen. Houd daarbij de heiligheid en
de betekenis van het leven in gedachte. Overdenk de vreugde
die kinderen in uw huis zullen brengen. Overweeg de eeu-
wige zegeningen die voortkomen uit een goed nageslacht.
Met een getuigenis van deze beginselen zullen u en uw part-
ner in gebed kunnen beslissen hoeveel kinderen u neemt en
wanneer u die neemt. Dergelijke beslissingen zijn tussen u
tweeën en de Heer.
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Denk er bij uw bespreking van deze heilige kwestie 
aan dat de seksuele relatie in het huwelijk goddelijke 
goedkeuring heeft. Hoewel één doel van deze relatie is een
stoffelijk lichaam voor Gods kinderen te scheppen, is een
ander doel liefde voor elkaar te uiten — man en vrouw 
te verenigen in loyaliteit, trouw, consideratie en gemeen-
schappelijke doelen.

Geest

U bent een geestkind van Vader in de hemel en u bestond
als geest voordat u werd geboren. Gedurende uw leven huist
uw geest in uw stoffelijke lichaam, dat uit sterfelijke ouders
is geboren.

Uit de Schriften komen we meer te weten over de aard
van geesten. We leren: ‘Geest is materie, maar ze is fijner of
reiner, en kan alleen door reinere ogen onderscheiden wor-
den’ (LV 131:7). We lezen dat ‘de geest van de mens in de
gelijkenis van zijn lichaam [is], zoals ook de geest van het
dier en van ieder ander schepsel dat God geschapen heeft’
(LV 77:2; zie ook Ether 3:7–16).

Uit de Schriften leren we ook dat de geest niet sterft 
als de lichamelijke dood intreedt. Hij scheidt zich van het
lichaam en leeft verder in de geestenwereld. Bij de opstan-
ding worden geest en lichaam herenigd, ‘om nooit meer
gescheiden te worden; aldus wordt het geheel geestelijk en
onsterfelijk’ (Alma 11:45).

Relevante verwijzingen: Romeinen 8:16–17; 2 Nephi 9:10–13; LV 93:29, 33

Zie ook heilsplan; opstanding; ziel

Geest der waarheid (zie Heilige Geest)

Geest des Heren (zie Heilige Geest; licht van Christus)

Geestelijke dood (zie dood, geestelijke)

Geestelijke dood
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Geestelijke gaven

Geestelijke gaven zijn zegeningen of vaardigheden die
door macht van de Heilige Geest worden gegeven. God geeft
minstens een van die gaven aan ieder getrouw lid van de
kerk. De gaven die u ontvangt, zullen u sterken en tot zegen
zijn, waardoor u anderen hulp kunt bieden. (Zie LV 46:8–12.)
De Schriften vermelden vele gaven van de Geest: 

• De wetenschap ‘dat Jezus Christus de Zoon van God
is, en dat Hij gekruisigd is voor de zonden der wereld’
(LV 46:13).

• Het vermogen om te geloven in de woorden van hen
die van Jezus Christus getuigen. (Zie LV 46:14.)

• Kennis van ‘de verscheidenheid van bediening’ 
(LV 46:15; zie ook 1 Korintiërs 12:5). Deze gave wordt
gebruikt om de kerk te leiden en te besturen.

• Kennis van ‘de verscheidenheid van de werkingen’,
waarmee we kunnen onderscheiden of een lering of
invloed van God komt of uit een andere bron (LV 46:16;
zie ook 1 Korintiërs 12:6–7). 

• De gave van ‘het woord van wijsheid’ (1 Korintiërs
12:8; LV 46:17). Dit verwijst niet naar de wet die we
kennen als het woord van wijsheid. Het is de gave van
wijsheid — het vermogen om kennis voor recht-
vaardige doeleinden aan te wenden.

• De gave van ‘het woord van kennis’ (1 Korintiërs 12:8;
LV 46:18).

• Het vermogen om met de macht van de Heilige Geest
te onderwijzen. (Zie Moroni 10:9–10; zie ook LV 46:18.)

• De gave van geloof. (Zie 1 Korintiërs 12:9; Moroni
10:11.)

• De gave ‘geloof te hebben om genezen te worden’ 
(LV 46:19).
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• De gave ‘geloof te hebben om te genezen’ (LV 46:20;
zie ook 1 Korintiërs 12:9; Moroni 10:11).

• ‘Werking van krachten’ (1 Korintiërs 12:10; LV 46:21;
zie ook Moroni 10:12).

• De gave van profetie. (Zie 1 Korintiërs 12:10; Moroni
10:13; LV 46:22.) Johannes de Geliefde heeft geschreven:
‘De geest van profetie is het getuigenis van Jezus’
(Openbaring 19:10).

• Het ‘aanschouwen van engelen en dienende geesten’
(Moroni 10:14).

• Het ‘onderscheiden van geesten’ (1 Korintiërs 12:10;
LV 46:23).

• De gave om in verschillende talen, ofwel tongen, te
spreken. (Zie 1 Korintiërs 12:10; Moroni 10:15; LV 46:24.)

• De gave van de ‘vertolking van tongen’ (1 Korintiërs
12:10; LV 46:25; zie ook Moroni 10:16).

Deze geestelijke gaven, en de andere die in de Schriften
voorkomen, zijn slechts enkele voorbeelden van de vele
gaven van de Geest. De Heer kan u, afhankelijk van uw
getrouwheid en uw behoeften, alsmede de behoeften van de
mensen die u dient, op andere manieren zegenen. Hij heeft
ons geboden ijverig te werken, zodat we geestelijke gaven
kunnen ontvangen:

‘Daarom, weest op uw hoede opdat gij niet wordt mis-
leid; en opdat gij niet zult worden misleid, moet gij ernstig
naar de beste gaven streven, steeds bedenkend waarvoor ze
gegeven worden; want voorwaar, Ik zeg u: Ze worden gege-
ven 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’ (LV 46:8–9; zie ook vers 26).

Relevante verwijzingen: 1 Korintiërs 13; 14:1–33; Moroni 10:17–25; 
LV 46:27–33; Geloofsartikelen 1:7
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Zie ook Heilige Geest; openbaring

Gehoorzaamheid

In het voorsterfelijk bestaan presideerde onze hemelse
Vader de grote raadsvergadering in de hemel. Daar kregen
we zijn heilsplan te horen, dat onder meer een toetsing op
aarde behelsde: ‘Wij zullen een aarde maken waarop dezen
kunnen wonen; en wij zullen hen hiermee beproeven om te
zien of zij alles zullen doen wat de Heer, hun God, hun ook
zal gebieden’ (Abraham 3:24–25). Een van de redenen dat u
leeft is om blijk te geven van uw bereidwilligheid om de
geboden van uw hemelse Vader te gehoorzamen.

Veel mensen zijn van mening dat de geboden een last
zijn en hen alleen maar beperken in hun bewegingsvrijheid
en persoonlijke groei. Maar de Heiland heeft gezegd dat
iemand alleen echt vrij kan zijn als hij Hem volgt: ‘Als gij in
mijn woord blijft, zijt gij waarlijk discipelen van Mij en gij
zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken’
(Johannes 8:31–32). Gods geboden zijn er voor u. Het zijn lief-
devolle instructies, bedoeld om uw geluk en uw lichamelijk
en geestelijk welzijn te bevorderen.

De profeet Joseph Smith heeft gezegd dat de zegeningen
van God het gevolg zijn van gehoorzaamheid aan de gebo-
den. Hij zei: ‘Er is een wet vóór de grondlegging dezer
wereld onherroepelijk in de hemel afgekondigd, waarop alle
zegeningen zijn gegrond — en wanneer wij enige zegening
van God ontvangen, is het door gehoorzaamheid aan die wet
waarop zij is gegrond’ (LV 130:20–21). Ook koning Benjamin
onderwees in dit beginsel. ‘Voorts wil ik dat gij nadenkt over
de gezegende en gelukkige toestand van hen die de geboden
Gods onderhouden. Want zie, zij worden gezegend in alle
dingen, zowel stoffelijke als geestelijke; en indien zij getrouw
volharden tot het einde, worden zij in de hemel ontvangen,
waardoor zij bij God kunnen wonen in een staat van nimmer
eindigend geluk. O bedenkt, bedenkt dat deze dingen waar
zijn, want de Here God heeft het gesproken’ (Mosiah 2:41).

Gehoorzaamheid
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Onze gehoorzaamheid aan de geboden geeft aan dat we
onze hemelse Vader en Jezus Christus liefhebben. De
Heiland heeft gezegd: ‘Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij mijn
geboden bewaren’ (Johannes 14:15). Later zei Hij: ‘Indien gij
mijn geboden bewaart, zult gij in mijn liefde blijven, gelijk Ik
de geboden mijns Vaders bewaard heb en blijf in zijn liefde’
(Johannes 15:10).

Relevante verwijzingen: Jozua 24:14–15; Prediker 12:13; Matteüs 7:21;
Johannes 7:17; 1 Nephi 3:7; LV 58:21–22; 82:8–10

Zie ook heilsplan; keuzevrijheid

Geloof

De apostel Paulus heeft ons geleerd: ‘Het geloof nu is de
zekerheid der dingen, die men hoopt, en het bewijs der dingen,
die men niet ziet’ (Hebreeën 11:1). Alma deed een vergelijkbare
uitspraak: ‘Indien gij dus geloof hebt, hoopt gij op dingen die
niet worden gezien, maar die waar zijn’ (Alma 32:21).

Geloof is een beginsel van actie en macht. Wanneer u aan
een waardig doel werkt, oefent u geloof. U vestigt uw hoop
op iets dat u nog niet kunt zien.

Geloof in de Heer Jezus Christus

Wil uw geloof tot heilsverwerving leiden dan moet het
gebaseerd zijn op de Heer Jezus Christus. (Zie Handelingen
4:10–12; Mosiah 3:17; Moroni 7:24–26; Geloofsartikelen 1:4.)
U kunt geloof in Christus oefenen als u er zeker van bent dat
Hij bestaat, u een correct idee hebt van zijn karakter, en u
naar beste weten probeert zijn wil te doen.

Geloof in Jezus Christus houdt in volledig op Hem te
vertrouwen — u te verlaten op zijn oneindige macht, alwe-
tendheid en liefde. Het sluit in dat u in zijn leringen gelooft.
Het houdt in dat u gelooft dat hoewel wij niet alles begrijpen,
Hij dat wel doet. Denk eraan dat Hij al uw pijnen, smarten en
zwakheden heeft ervaren, en daarom weet Hij hoe Hij u kan
laten uitstijgen boven uw dagelijkse problemen. (Zie Alma
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7:11–12; LV 122:8.) Hij heeft ‘de wereld overwonnen’
(Johannes 16:33) en de weg vrijgemaakt, zodat u het eeuwige
leven kan beërven. Hij is altijd bereid u te helpen wanneer u
zijn bede als leidraad neemt: ‘Vertrouw op Mij bij iedere
gedachte; twijfel niet, vrees niet’ (LV 6:36).

Door geloof leven

Geloof is veel meer dan passief geloven. U geeft uiting
aan uw geloof door uw daden — door uw manier van leven.

Christus heeft beloofd: ‘Indien gij geloof in Mij hebt, zult
gij macht hebben om alles te doen wat Ik raadzaam acht’
(Moroni 7:33). Geloof in Jezus Christus kan een motivatie
voor u zijn om zijn volmaakte voorbeeld te volgen. (Zie
Johannes 14:12.) Uw geloof kan u ertoe brengen goede wer-
ken te doen, de geboden te onderhouden, en uw zonden af te
leggen. (Zie Jakobus 2:18; 1 Nephi 3:7; Alma 34:17.) Met uw
geloof kunt u verleiding weerstaan. Alma gaf zijn zoon
Helaman de raad: ‘Leer hun iedere verzoeking (...) te weer-
staan met hun geloof in de Heer Jezus Christus’ (Alma 37:33).

De Heer zal naar uw geloof grote wonderen in uw leven
teweegbrengen. (Zie 2 Nephi 26:13.) Dankzij uw geloof in
Jezus Christus kunt u geestelijke en lichamelijke genezing
door de verzoening ontvangen. (Zie 3 Nephi 9:13–14.) In 
tijden van beproeving kan geloof u de kracht geven om ver-
der te gaan en uw moeilijkheden moedig onder ogen 
te zien. Zelfs als de toekomst onzeker is, kan uw geloof in
Jezus Christus u gemoedsrust geven. (Zie Romeinen 5:1;
Helaman 5:47.)

Uw geloof vergroten

Geloof is een gave van God, maar u moet uw geloof
koesteren om het sterk te houden. Geloof is als een spier in
uw arm. Als u die oefent, wordt hij sterker. Als hij in een
draagdoek wordt gedaan en niet meer wordt gebruikt, wordt
hij zwak.
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U kunt de gave van geloof koesteren door in de naam
van Jezus Christus tot Vader in de hemel te bidden. Wanneer
u uw Vader dankt en Hem smeekt voor zegeningen die u en
anderen nodig hebben, zult u dichter bij Hem komen. U zult
dichter bij de Heiland komen en door zijn verzoening om
genade kunnen bidden. (Zie Alma 33:11.) Ook zult u open-
staan voor de vredige leiding van de Heilige Geest.

U kunt uw geloof versterken door de geboden te onder-
houden. Zoals alle zegeningen van God krijgt men geloof en
wordt dat vergroot door gehoorzaamheid en rechtschapen
daden. Als u uw geloof zoveel mogelijk wilt verrijken, moet
u de verbonden naleven die u heeft gesloten.

U kunt uw geloof ontwikkelen door de Schriften en 
de woorden van de hedendaagse profeten te onderzoeken.
De profeet Alma verkondigde dat geloof door het woord
Gods wordt gesterkt. Hij vergeleek het woord met een zaadje
en zei dat het ‘verlangen te geloven’ ertoe kan leiden dat 
u ‘plaats inruimt’, zodat het woord ‘in uw hart’ kan worden
gezaaid. Dan voelt u dat het woord goed is, want het begint
uw ziel te verruimen en uw verstand te verlichten. Dat 
zal uw geloof vergroten. Wanneer u het woord in uw hart 
blijft koesteren, ‘met grote ijver en met geduld, en uitziet
naar de vrucht ervan, zal hij wortel schieten; en zie, het 
zal een boom zijn die opspruit tot het eeuwige leven.’ (Zie
Alma 32:26–43.)

Relevante verwijzingen: Hebreeën 11; Jakobus 1:5–6; 2:14–26; Ether
12:4–27; Moroni 7:20–48; LV 63:7–11; 90:24

Zie ook bekering; doop; God de Vader; Jezus Christus 

Geloofsartikelen

De geloofsartikelen behelzen dertien fundamentele
geloofspunten van De Kerk van Jezus Christus van de
Heiligen der Laatste Dagen. De profeet Joseph Smith stelde
ze op in een brief aan John Wentworth, redacteur van een
krant, in antwoord op zijn vraag wat de leden van de kerk
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geloofden. Nadien zijn ze in de tijdschriften van de kerk 
verschenen. Ze worden nu als Schriftuur beschouwd en zijn
opgenomen in de Parel van grote waarde.

Geluk

In zijn verhandeling over Gods ‘eeuwige doeleinden’
getuigt de profeet Lehi: ‘de mensen zijn, opdat zij vreugde
zullen hebben’ (2 Nephi 2:15, 25). 

Vader in de hemel wil dat we het ware, blijvende geluk
vinden. Alle zegeningen die Hij ons geeft — evangelielerin-
gen, geboden, priesterschapsverordeningen, gezinsrelaties,
profeten, tempels, de schoonheid van de schepping, en zelfs
de tegenslagen die we hebben, zijn erop gericht ons geluk te
bevorderen. Zijn plan ten gunste van ons eeuwig heil wordt
vaak ‘het grote plan van geluk’ genoemd (Alma 42:8). Hij
heeft zijn geliefde Zoon gestuurd om de verzoening te
bewerken, zodat we hier en nu gelukkig kunnen zijn en in de
eeuwigheid een volheid van vreugde kunnen ervaren. 

Veel mensen proberen geluk en vervulling te vinden in
bezigheden die haaks staan op de geboden van de Heer. Zij
negeren het plan van God en daarmee verwerpen zij de enige
bron van het ware geluk. Ze zwichten voor de duivel, die
‘ernaar [streeft] dat alle mensen ongelukkig zullen zijn, net
als hijzelf’ (2 Nephi 2:27). Uiteindelijk zal de waarheid van
Alma’s waarschuwing tot zijn zoon, Corianton — ‘godde-
loosheid heeft nooit geluk betekend’ (Alma 41:10) — tot hen
doordringen.

Anderen willen alleen maar plezier hebben. En omdat
dit hun belangrijkste doelstelling is, laten zij zich door kort-
stondig plezier afleiden van blijvend geluk. Zij ontzeggen
zichzelf de blijvende vreugde die voortvloeit uit geestelijk
groeien, anderen dienen en hard werken.

U dient te beseffen dat u het ware geluk alleen zult 
vinden als u het evangelie naleeft. Vredig, eeuwig geluk zal
uw deel zijn als u de geboden onderhoudt, om kracht bidt, u
van uw zonden bekeert, u met opbouwende zaken bezig-
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houdt, en uw naasten dient. U zult leren plezier hebben
binnen de grenzen die een liefdevolle Vader in de hemel
heeft gesteld.

Uw gelukkige uitstraling kan aanstekelijk zijn. Anderen
die u zien, zullen wellicht willen weten wat de bron van uw
vreugde is. En als zij dan het evangelie van Jezus Christus
omarmen, zullen ook zij het ware geluk ervaren.

Relevante verwijzingen: Psalmen 35:9; 2 Nephi 5:27; Mosiah 2:41;
3 Nephi 17:18–20; 4 Nephi 1:15–16; LV 18:10–16

Zie ook heilsplan; naastenhulp; zendingswerk

Genade

Het woord genade, zoals het in de Schriften wordt
gebruikt, verwijst voornamelijk naar de goddelijke hulp en
kracht die we krijgen door de verzoening van de Heer Jezus
Christus. De apostel Petrus heeft geschreven dat we moeten
groeien ‘in de genade en in de kennis van onze Here en
Heiland, Jezus Christus’ (2 Petrus 3:18).

Heil uit genade

Door de val van Adam zal iedereen de lichamelijke dood
ondergaan. Door de genade, mogelijk gemaakt door het zoen-
offer van de Heiland, zullen alle mensen uit de dood opstaan
en onsterfelijk worden. (Zie 2 Nephi 9:6–13.) Maar de opstan-
ding alleen kwalificeert ons niet voor eeuwig leven in de
tegenwoordigheid van God. Onze zonden maken ons onrein
en ongeschikt om in Gods tegenwoordigheid te wonen. We
hebben zijn genade nodig om ons ‘na alles wat wij kunnen
doen’ (2 Nephi 25:23) te reinigen en te vervolmaken.

De frase ‘na alles wat wij kunnen doen’ geeft aan dat we
er wel ons best voor moeten doen om de volheid van de
genade van de Heer te ontvangen en gereinigd te worden,
zodat we bij Hem kunnen wonen. De Heer heeft ons geboden
zijn evangelie te gehoorzamen, wat onder meer inhoudt dat
we geloof in Hem hebben, ons van onze zonden bekeren, ons
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laten dopen, de gave van Heilige Geest ontvangen, en tot het
einde toe volharden. (Zie Johannes 3:3–5; 3 Nephi 27:16–20;
Geloofsartikelen 1:3–4.) De profeet Moroni heeft geschreven
over de genade die we ontvangen wanneer we tot de Heiland
komen en zijn leringen gehoorzamen:

‘Ja, komt tot Christus en wordt vervolmaakt in Hem en
onthoudt u van alle goddeloosheid; en indien gij u van alle
goddeloosheid onthoudt en God liefhebt met al uw macht,
verstand en kracht, dan is zijn genade u genoeg, opdat gij
door zijn genade volmaakt kunt zijn in Christus; en indien gij
door de genade Gods volmaakt zijt in Christus, kunt gij de
macht Gods geenszins verloochenen.

‘En voorts, indien gij door de genade Gods volmaakt zijt
in Christus en zijn macht niet verloochent, dan zijt gij gehei-
ligd in Christus door de genade Gods, wegens het vergieten
van het bloed van Christus, dat in het verbond van de Vader
tot vergeving van uw zonden dient, opdat gij heilig wordt,
zonder smet’ (Moroni 10:32–33).

Uw hele leven genade ontvangen

Behalve dat u genade nodig hebt voor uw hemelse heil,
heeft u de activerende genadekracht ook in uw dagelijkse leven
nodig. Door vol overgave, nederig en deemoedig tot uw
hemelse Vader te naderen, zal Hij u verheffen en sterken door
zijn genade. (Zie Spreuken 3:34; 1 Petrus 5:5; LV 88:78; 106:7–8.)
Verlaat u op zijn genade, dan kunt u vooruitgang maken en een
beter mens worden. Jezus zelf ‘ontving aanvankelijk niet van
de volheid, maar vorderde van genade tot genade, totdat Hij
een volheid ontving’ (LV 93:13). Door genade kunt u meewer-
ken aan de uitbreiding van Gods koninkrijk, wat u op eigen
kracht niet alleen voor elkaar krijgt. (Zie Johannes 15:5;
Filippenzen 4:13; Hebreeën 12:28; Jakob 4:6–7.)

Als u ooit ontmoedigd raakt of als het u aan de kracht
ontbreekt om het evangelie na te leven, denk er dan aan dat
u activerende genadekracht kunt ontvangen. U kunt kracht
en troost putten uit deze woorden van de Heer: ‘Mijn genade
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is genoeg voor alle mensen die zich voor mijn aangezicht ver-
ootmoedigen; want indien zij zich voor mijn aangezicht ver-
ootmoedigen en geloof hebben in Mij, zal Ik zwakke dingen
sterk voor hen laten worden’ (Ether 12:27).

Relevante verwijzingen: Handelingen 15:11; Romeinen 5:2; 2 Nephi
10:24; 11:5

Zie ook opstanding; redding; verzoening van Jezus Christus 

Gerechtigheid

Gerechtigheid is de onveranderlijke wet dat daden
gevolgen hebben. Vanwege de wet van gerechtigheid
ontvangt u zegeningen wanneer u Gods geboden gehoor-
zaamt. (Zie LV 130:21–22.) De wet van gerechtigheid eist ook
dat er een straf verbonden is aan elke zonde die u begaat. Zij
eist dat niets wat onrein is, wordt toegestaan bij God te
wonen. (Zie 1 Nephi 10:21.)

Toen de Heiland de verzoening tot stand bracht, nam Hij
onze zonden op zich. Hij kon voldoen ‘aan de doeleinden der
wet’ (2 Nephi 2:7) omdat Hij Zichzelf onderwierp aan de straf
die de wet voor onze zonden eiste. Daarmee voldeed Hij ‘aan de
eisen der gerechtigheid’ en verleende Hij eenieder die zich
bekeert en Hem volgt, barmhartigheid. (Zie Mosiah 15:9; Alma
34:14–16.) Daar Hij voor uw zonden heeft geboet, hoeft u die
straf niet te ondergaan als u zich bekeert. (Zie LV 19:15–20.)

Relevante verwijzingen: 2 Nephi 9:26; Alma 42

Zie ook barmhartigheid; bekering; verzoening van Jezus Christus

Gered (zie redding)

Getuigenis

Een getuigenis is een geestelijk bewijs dat van de Heilige
Geest komt. Het fundament van een getuigenis is de kennis
dat onze hemelse Vader leeft en ons liefheeft; dat Jezus
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Christus leeft, dat Hij de Zoon van God is, en dat Hij de
oneindige verzoening tot stand heeft gebracht; dat Joseph
Smith de profeet van God is die was geroepen om het evan-
gelie te herstellen; dat we nu door een levende profeet wor-
den geleid, en dat De Kerk van Jezus Christus van de
Heiligen der Laatste Dagen de ware kerk van de Heiland is.
Op dit als fundament groeit het getuigenis totdat het alle
beginselen van het evangelie omvat. 

Een getuigenis krijgen en opbouwen

U hebt als lid van De Kerk van Jezus Christus van de
Heiligen der Laatste Dagen de heilige plicht om een eigen
getuigenis te krijgen. Als u eenmaal een getuigenis hebt, is
het aan u om dat uw leven lang te voeden. Uw geluk in dit
leven en in de eeuwigheid hangt grotendeels af van uw
kloekmoedigheid in ‘het getuigenis van Jezus’ (LV 76:79; zie
ook de verzen 51, 74, 101). Houd daarbij de volgende begin-
selen in gedachte: 

Een getuigenis ontspruit aan een rechtschapen, oprecht ver-
langen. Uw hemelse Vader zal u zegenen overeenkomstig de
rechtschapen verlangens van uw hart en de mate waarin u
zijn wil doet. Alma verkondigde aan een groep mensen die
nog geen getuigenis van het evangelie hadden: ‘Maar zie,
indien gij uw vermogens wilt opwekken en wakker schud-
den, ja, om mijn woorden te beproeven, en een sprankje
geloof wilt oefenen — ja, al kunt gij niet meer doen dan ver-
langen te geloven — laat dat verlangen dan in u werken tot-
dat gij zó gelooft dat gij plaats kunt inruimen voor een deel
van mijn woorden’ (Alma 32:27).

Een getuigenis komt door de stille invloed van de Heilige
Geest. Het resultaat van een getuigenis kan wonderbaarlijk en
ingrijpend zijn, maar de gave van getuigenis komt gewoon-
lijk als stille zekerheid, zonder spectaculair vertoon van Gods
macht. Zelfs Alma, die was bezocht door een engel en God
op zijn troon had gezien, moest vasten en bidden om een
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getuigenis te krijgen door de macht van de Heilige Geest.
(Zie Alma 5:45–46; 36:8, 22.)

Uw getuigenis zal geleidelijk door ervaring groeien. Niemand
ontvangt in één keer een volledig getuigenis. Uw getuigenis
zal dankzij uw ervaringen sterker worden. Het zal groeien als
u bereid bent om in de kerk te dienen, welke roeping u ook
krijgt. Als u de geboden onderhoudt, zal het verder groeien.
U zult zien dat uw getuigenis zich zal blijven ontwikkelen als
u anderen opbouwt en sterkt. Door te vasten en te bidden, de
Schriften te bestuderen, de kerkdiensten te bezoeken en ande-
ren hun getuigenis te horen geven, zult u gezegend 
worden met momenten van inspiratie die uw getuigenis
kracht zullen bijzetten. Dergelijke momenten zullen er altijd
zijn als u naar beste weten probeert het evangelie na te leven.

Uw getuigenis zal groeien als u het geeft. Wacht niet met het
geven van uw getuigenis totdat het volledig tot ontwikkeling
is gekomen. Een getuigenis ontwikkelt zich juist als het aan
anderen wordt gegeven. U zult er achter komen dat wanneer
u het getuigenis geeft dat u heeft, u dat dubbel en dwars
terugkrijgt. 

Getuigenis geven

In de vasten-en-getuigenisdienst en in de gesprekken 
die u voert met uw familieleden en vrienden, kan u ertoe
bewogen worden uw getuigenis te geven. Denk er dan
aan dat u geen lange, indrukwekkende uiteenzetting hoeft 
te geven. Uw getuigenis komt het best tot zijn recht als u 
kort en oprecht uw gevoelens voor de Heiland, zijn leringen,
en de herstelling verwoordt. Bid om leiding. De Geest zal u
laten weten hoe u de gevoelens in uw hart onder woorden kan
brengen. U zult grote vreugde ervaren als u anderen vertelt
over de hoop en zekerheid die u in Christus gevonden hebt.

Relevante verwijzingen: Johannes 7:17; 1 Korintiërs 2:9–14; Jakobus
1:5–6; Moroni 10:3–5; LV 6:22–23; 62:3; 88:81
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Zie ook gebed; geestelijke gaven; God de Vader; Heilige Geest; openba-
ring; vasten en vastengaven; verzoening van Jezus Christus

Gevangenis in de geestenwereld (zie dood, lichamelijk; hel;
paradijs)

Geweten

Iedereen wordt geboren met het innerlijk besef van goed
en kwaad. Dit besef, het geweten genoemd, is een uiting van
het licht van Christus. (Zie Moroni 7:15–19.)

Uw geweten is een afweermiddel dat u behoedt voor
situaties die in geestelijke zin schadelijk zijn. Als u de gebo-
den naleeft en de juiste keuzes maakt, ervaart u gemoedsrust.

Als u zondigt, voelt u berouw of schuld, zoals u licha-
melijke pijn voelt als u gewond raakt. Dat is de natuurlijke
reactie van uw geweten op zonde, en het kan u tot bekering
brengen.

Bekering en vergiffenis herstellen uw gemoedsrust. Als 
u echter uw geweten negeert en u niet bekeert, raakt 
uw geweten in onbruik alsof het ‘met een brandijzer toege-
schroeid’ is (1 Timoteüs 4:2, Statenvertaling). 

Volg de stem van uw geweten. Dat is een belangrijk facet
van uw keuzevrijheid. Hoe meer u uw geweten volgt, des te
zuiverder zal het worden. Een gevoelig geweten is een teken
van een gezonde geest.

Relevante verwijzingen: Mosiah 4:1–3; LV 84:45–47

Zie ook gehoorzaamheid; keuzevrijheid; licht van Christus; verleiding

Gezin

Op 23 september 1995 las president Gordon B. Hinckley,
de 15e president van de kerk, de volgende proclamatie voor
in een algemene ZHV-bijeenkomst. Deze geïnspireerde pro-
clamatie, getiteld ‘Het gezin: een proclamatie aan de wereld’,
is het officiële standpunt van de kerk over het gezin:
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‘Wij, het Eerste Presidium en de Raad der Twaalf
Apostelen van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen
der Laatste Dagen, verklaren plechtig dat het huwelijk tussen
man en vrouw van Godswege is geboden en dat het gezin
centraal staat in het plan van de Schepper voor de eeuwige
bestemming van zijn kinderen.

‘Ieder mens — man en vrouw — is geschapen naar het
beeld van God. Iedereen is een geliefde geestzoon of -doch-
ter van hemelse Ouders, en als zodanig heeft iedereen een
goddelijke aard en bestemming. Het geslacht is een essentieel
kenmerk van iemands voorsterfelijke, sterfelijke en eeuwige
identiteit en bestemming.

‘In het voorsterfelijke leven kenden en aanbaden de
geestzonen en -dochters God als hun eeuwige Vader, en 
aanvaardden zijn plan waardoor zijn kinderen een stoffelijk
lichaam konden krijgen en aardse ervaringen konden
opdoen om vooruitgang te maken op weg naar volmaking en
om uiteindelijk hun goddelijke bestemming als erfgenaam
van het eeuwige leven te verwezenlijken. Het goddelijk plan
van gelukzaligheid maakt het mogelijk dat familiebanden
ook na de dood blijven bestaan. Heilige verordeningen en
verbonden die in heilige tempels beschikbaar zijn, maken het
mogelijk dat de mens in de tegenwoordigheid van God
terugkeert en dat het gezin voor eeuwig verenigd wordt.

‘Het eerste gebod dat God aan Adam en Eva gaf, had
betrekking op hun vermogen om als man en vrouw kinderen
te krijgen. Wij verklaren dat Gods gebod aan zijn kinderen
om zich te vermenigvuldigen en de aarde te vervullen van
kracht blijft. Wij verklaren ook dat God geboden heeft dat het
heilige voortplantingsvermogen alleen gebruikt mag worden
tussen een man en een vrouw die wettig met elkaar gehuwd
zijn.

‘Wij verklaren dat de manier waarop het sterfelijk leven
tot stand komt door God is voorgeschreven. Wij bevestigen
de heiligheid van het leven en het belang ervan in Gods
eeuwige plan.
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‘Man en vrouw hebben de plechtige taak om van elkaar
en van hun kinderen te houden, en voor elkaar en hun kin-
deren te zorgen. “Kinderen zijn een erfdeel des Heren”
(Psalmen 127:3). Ouders hebben de heilige plicht om hun
kinderen in liefde en rechtschapenheid op te voeden, te voor-
zien in hun stoffelijke en geestelijke behoeften, ze te leren dat
ze elkaar moeten liefhebben en helpen, de geboden van God
moeten naleven en gezagsgetrouwe burgers behoren te zijn,
waar ze zich ook mogen bevinden. De echtgenoten — de
moeders en vaders — zullen door God verantwoordelijk
worden gehouden voor het nakomen van deze verplichtin-
gen.

‘Het gezin is door God ingesteld. Het huwelijk van man
en vrouw is van essentieel belang in zijn eeuwige plan.
Kinderen hebben er recht op om binnen het huwelijk geboren
te worden, en te worden opgevoed door een vader en een
moeder die de huwelijksgelofte met volledige trouw eren. De
kans op een gelukkig gezinsleven is het grootst als de lerin-
gen van de Heer Jezus Christus eraan ten grondslag liggen.
Een geslaagd huwelijk en een hecht gezin worden gegrond-
vest op en in stand gehouden met de beginselen van geloof,
gebed, bekering, vergeving, respect, liefde, mededogen,
werk en gezonde ontspanning. Volgens het goddelijk plan
behoort de vader zijn gezin met liefde en in rechtschapen-
heid te presideren. Hij heeft tot taak te voorzien in de behoef-
ten en de bescherming van zijn gezin. De taak van de moeder
is op de eerste plaats de zorg voor de kinderen. Vader en
moeder hebben de plicht om elkaar als gelijkwaardige part-
ners met deze heilige taken te helpen. Invaliditeit, overlijden
of andere omstandigheden kunnen individuele aanpassing
noodzakelijk maken. Andere familieleden behoren zo nodig
steun te verlenen.

‘Wij waarschuwen degenen die het verbond van huwe-
lijkstrouw schenden, hun partner of kinderen misbruiken, of
hun taken in het gezin niet nakomen, dat zij op een dag aan
God rekenschap moeten afleggen. Verder waarschuwen wij
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ervoor dat het verval van het gezin de rampen voor personen,
gemeenschappen en volken tot gevolg zal hebben die de pro-
feten van vroeger en nu voorzegd hebben.

‘Wij doen een beroep op burgers en overheidsdienaren
met verantwoordelijkheidsbesef overal ter wereld om maat-
regelen te bevorderen die erop gericht zijn het gezin als fun-
damentele eenheid van de maatschappij te handhaven en te
versterken.’ (De Ster, januari 1996, p. 93.)

Zie ook gezinsavond; huwelijk; tempels

Gezinsavond

Het gezin is de belangrijkste plek waar het evangelie
geleerd wordt. Er is geen enkele organisatie die de plaats 
van het gezin kan innemen. De hedendaagse profeten hebben
ouders herhaaldelijk opgeroepen om hun kinderen lief te
hebben en evangelieonderwijs te geven. 

In 1915 namen president Joseph F. Smith en zijn raadge-
vers het initiatief om de gezinnen van de kerk te sterken. Zij
vroegen de ouders in de kerk om één keer in de week met
hun kinderen voor een ‘avond thuis’ samen te komen. Op die
avond bad en zong men, las men in de Schriften, besprak
men het evangelie, en deed men andere activiteiten die de
eenheid in het gezin ten goede kwamen.

In 1970 kondigden president Joseph Fielding Smith en
zijn raadgevers aan dat de maandagavond was aangewezen
voor de gezinsavond. Sinds die beleidsregel houdt de kerk
geen activiteiten op de maandagavond, zodat die avond in
de gezinssfeer kan worden doorgebracht. 

De hedendaagse profeten blijven er bij de kerkleden op
aandringen de gezinsavond de hoogste prioriteit te geven. Ze
hebben de belofte gegeven dat deze avond het gezin zal hel-
pen beschermen tegen het kwaad van deze tijd en ons nu en
in de eeuwigheid grote vreugde zal schenken. 

Voor alle leden van de kerk behoort de maandagavond
heilig te zijn, voorbehouden aan de gezinsavond. Als u
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getrouwd bent, houdt u gezinsavond met uw partner. Als u
kinderen hebt, laat u hen ook meedoen. Pas de avond aan
hun behoeften en interesses aan en betrek ze erbij. Als uw
kinderen groot zijn en op zichzelf wonen, blijft u gezins-
avond houden met uw partner.

Als u alleenstaand bent, kunt u uw bisschop of gemeen-
tepresident vragen een gezinsavondgroep in het leven te roe-
pen voor u en andere alleenstaande leden in de unit. Hij kan
een gezinsavondleid(st)er roepen, die verantwoordelijk is
voor het programma en erop toeziet dat de gezinsavond
regelmatig wordt gehouden.

Een gezinsavond kan er als volgt uitzien:

• Openingslied
• Openingsgebed
• Schriftlezing
• Les
• Activiteit
• Slotlied
• Slotgebed
• Drankjes en hapjes

Baseer de les die u voor een gezinsavond voorbereidt, op
de Schriften, de leringen van de hedendaagse profeten, per-
soonlijke ervaringen en uw getuigenis. U kunt uw onderwer-
pen bijvoorbeeld uit dit boek halen. Bovendien kunt u andere
kerkelijke publicaties raadplegen, zoals het Hulpboek voor de
gezinsavond (bestelnummer 31106 120), Evangeliebeginselen
(31110 120), Leidraad voor het gezin (31180 120) en de kerkelijke
tijdschriften.

Zie ook gezin

Gezinsgebed (zie gebed) 
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God de Vader

God de Vader is de allerhoogste God waarin we geloven
en die wij aanbidden. Hij is de hoogste Schepper, Heerser en
Bewaker van al het bestaande. Hij is volmaakt, almachtig en
alwetend. Hij heeft ‘een lichaam van vlees en beenderen,
even tastbaar als dat van de mens’ (LV 130:22).

Onze hemelse Vader is een God van gerechtigheid, kracht,
kennis en macht, maar Hij is ook een God van volmaakte barm-
hartigheid, goedgunstigheid en liefde. Hoewel we ‘niet de
betekenis van alle dingen [kennen]’, kan de zekere kennis dat
Hij ons liefheeft, ons vrede schenken. (Zie 1 Nephi 11:17.) 

Vader van onze geest

Een van de belangrijkste levensvragen is: ‘Wie ben ik?’
Dankzij een bekend jeugdwerkliedje weten zelfs kleine kin-
deren het antwoord op die vraag. We zingen: ‘Ik ben 
een kind van God, door Hem op aard’ gebracht.’ Het besef dat
we kinderen van God zijn, verschaft ons kracht, troost en
hoop.

U bent letterlijk een kind van God, geestelijk gewonnen
in het voorsterfelijk leven. Als zijn kind heeft u de zekerheid
dat u goddelijk en eeuwig potentieel hebt en dat Hij u zal hel-
pen om dat potentieel te ontvouwen.

Hoogste Schepper

Vader in de hemel is de hoogste Schepper. Door Jezus
Christus heeft Hij de hemel en de aarde geschapen. (Zie
Mozes 2:1.) Alma heeft gezegd: ‘Alle dingen wijzen erop dat
er een God is; ja, zelfs de aarde, en alle dingen op het opper-
vlak daarvan, ja, en haar beweging, ja, en ook alle planeten
die zich bewegen in hun vaste orde, getuigen dat er een
oppermachtige Schepper is.’ (Alma 30:44).

Overdenk af en toe de schoonheid van de schepping: de
bomen, bloemen, dieren, bergen, oceanen, een pasgeboren
baby. Neem ’s avonds de tijd om de hemel in te kijken, waar
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de baan van sterren en planeten het bewijs zijn dat ‘God Zich
[beweegt] in zijn majesteit en macht’. (Zie LV 88:41–47.) 

Auteur van het heilspan

Onze hemelse Vader wil dat we voor eeuwig bij Hem
wonen. Zijn werk en heerlijkheid is ‘de onsterfelijkheid en
het eeuwige leven van de mens tot stand te brengen’ (Mozes
1:39). Om dit mogelijk te maken, bereidde hij het heilsplan
voor. Hij stuurde zijn geliefde Zoon, Jezus Christus, om de
banden van de dood te breken en de zonden van de wereld
te verzoenen: ‘Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat
Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die
in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe’
(Johannes 3:16). Dit offer is de hoogste uiting van zijn liefde
voor ons.

God de Vader leren kennen

Als kinderen van God hebben we een bijzondere relatie
met hem, die ons onderscheidt van alle andere schepsels.
Leer uw hemelse Vader beter kennen. Hij houdt van u en u
heeft de kans om tot Hem te naderen door te bidden. Hij zal
naar uw nederige en oprechte gebeden luisteren en die
beantwoorden.

U kunt uw Vader ook beter leren kennen door zijn
geliefde Zoon te leren kennen en het evangelie na te leven.
De Heiland leerde zijn discipelen: ‘Indien gij Mij kendet,
zoudt gij ook mijn Vader gekend hebben. (...) Wie Mij gezien
heeft, heeft de Vader gezien’ (Johannes 14:7, 9).

U nadert tot God de Vader wanneer u de Schriften en de
woorden van de hedendaagse profeten onderzoekt en uw
naasten dient. Als u Gods wil doet en leeft zoals Hij dat wil,
gaat u meer op Hem en zijn Zoon lijken. Zo bereidt u zich
voor op uw terugkeer in hun tegenwoordigheid. 

Relevante verwijzingen: Johannes 14:6, 21–24; 17:3; Mosiah 4:9; 
LV 132:22–24; Geloofsartikelen 1:1
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Zie ook heilsplan; Godheid; schepping

Godheid

Het eerste geloofsartikel verklaart: ‘Wij geloven in God,
de eeuwige Vader, en in zijn Zoon, Jezus Christus, en in de
Heilige Geest.’ Deze drie personen vormen de Godheid. Ze
presideren deze wereld en alle andere schepselen van onze
hemelse Vader.

De ware leer van de Godheid is na de grote afval, die
volgde op bediening van de Heiland en de dood van de
apostelen, verloren gegaan. De herstelling van deze leer
begon toen de 14-jarige Joseph Smith zijn eerste visioen
kreeg. (Zie Geschiedenis van Joseph Smith 1:17.) Dankzij het
verslag over het eerste visioen van de profeet en zijn andere
leringen weten we dat de leden van de Godheid drie ver-
schillende personen zijn. De Vader en de Zoon hebben een
lichaam van vlees en beenderen, en de Heilige Geest is een
persoon van geest. (Zie LV 130:22.)

Hoewel de leden van de Godheid drie aparte personen
zijn met verschillende taken, zijn zij één in doel en leer. Ze
zijn volmaakt verenigd in de uitvoering van het goddelijke
heilsplan van onze hemelse Vader.

Relevante verwijzingen: Matteüs 3:13–17; Johannes 14:6–10; 17:6–23;
Handelingen 7:55–56; 2 Nephi 31:18; Mormon 7:5–7; LV 76:20–24

Zie ook God de Vader; Heilige Geest; Jezus Christus 

Handoplegging

Handoplegging is de handeling, geopenbaard door de
Heer, waarmee veel priesterschapsverordeningen worden
verricht, zoals bevestiging, ordening, aanstelling tot een roe-
ping, zalving van zieken, en andere priesterschapszegens.
(Zie LV 42:44; Geloofsartikelen 1:4–5.) Mannen met het juiste
priesterschapsgezag leggen hun handen op het hoofd van
degene die de verordening ontvangt. Daarmee fungeren zij
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als het instrument dat de Heer ten dienste staat om zijn kin-
deren te zegenen. (Zie LV 36:2.)

Deze handeling is altijd door priesterschapsdragers
gebruikt. Adam ordende zijn rechtschapen mannelijke nako-
melingen door middel van handoplegging. (Zie LV
107:40–50.) Toen Jakob zijn kleinzoons Efraïm en Manasse
een zegen gaf, legde hij zijn handen op hun hoofd. (Zie
Genesis 48:14–19.) Alma ordende ‘priesters en ouderlingen
[...] door zijn handen op te leggen volgens de orde Gods’
(Alma 6:1). De apostelen Petrus en Johannes verleenden de
gave van de Heilige Geest door handoplegging. (Zie
Handelingen 8:14–17.) In deze bedeling verleende Johannes
de Doper door handoplegging het Aäronisch priesterschap
aan Joseph Smith en Oliver Cowdery. (Zie Geschiedenis van
Joseph Smith 1:68–69).

Relevante verwijzingen: Numeri 27:18–23; Handelingen 19:1–6; 1 Timoteüs
4:14; LV 33:15; 35:6

Zie ook Heilige Geest; priesterschap

Heilige Geest

De Heilige Geest is het derde lid van de Godheid. Hij is een
persoon van geest, zonder een lichaam van vlees en beenderen.
(Zie LV 130:22.) Er wordt vaak naar Hem verwezen als de
Geest, de Geest van God, de Geest des Heren, of de Trooster.

Taken van de Heilige Geest

De Heilige Geest werkt in volmaakte harmonie samen
met onze hemelse Vader en Jezus Christus, en vervult ver-
schillende taken zodat u een rechtschapen leven kunt leiden
en de zegeningen van het evangelie kunt ontvangen.

Hij getuigt ‘van de Vader en de Zoon’ (2 Nephi 31:18) en
openbaart en onderricht in ‘de waarheid van alle dingen’
(Moroni 10:5). U kunt alleen door de kracht van de Heilige
Geest een zeker getuigenis van uw hemelse vader en Jezus
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Christus krijgen. Wat Hij aan uw geest overbrengt, draagt
veel meer zekerheid in zich dan al het andere wat voor uw
natuurlijke zintuigen waarneembaar is.

Door op het pad te blijven dat naar het eeuwige leven
leidt, zal de Heilige Geest ‘u alle dingen [...] tonen die gij
behoort te doen.’ (Zie 2 Nephi 32:1–5.) Hij kan u helpen bij
beslissingen en uw behoeden voor lichamelijk en geestelijk
gevaar.

Door Hem kunt u voor uw eigen nut en voor het nut van
hen die u liefhebt en dient, de gaven van de Geest ontvangen.
(Zie LV 46:9–11.) 

Hij is de Trooster (Johannes 14:26). Zoals een liefhebbende
ouder een huilend kind met geruststellende woorden tot beda-
ren kan brengen, kunnen de influisteringen van de Geest uw
angsten kalmeren, knagende zorgen tot zwijgen brengen en u
troosten bij verdriet. De Heilige Geest kan u vervullen ‘met
hoop en volmaakte liefde’ en kan ‘u de vredige dingen van het
koninkrijk [...] leren’ (Moroni 8:26; LV 36:2).

Door zijn macht wordt u geheiligd als u zich bekeert, de
verordeningen van de doop en bevestiging ontvangt, en u
trouw blijft aan uw verbonden. (Zie Mosiah 5:1–6; 3 Nephi
27:20; Mozes 6:64–68.) 

Hij is de Heilige Geest der belofte. (Zie Efeziërs 1:13; 
LV 132:7, 18–19, 26.) In deze hoedanigheid bevestigt Hij dat
de door u ontvangen priesterschapsverordeningen en de
door uw gesloten verbonden voor God acceptabel zijn. Deze
acceptatie is afhankelijk van uw getrouwheid.

De gave van de Heilige Geest

Alle oprechte waarheidszoekers kunnen de invloed van
de Heilige Geest voelen, die hen tot Jezus Christus en zijn
evangelie zal leiden. Alle zegeningen die we van de Heilige
Geest krijgen, zijn echter alleen beschikbaar voor hen die de
gave van de Heilige Geest ontvangen en getrouw blijven.

Na uw doop in De Kerk van Jezus Christus van 
de Heiligen der Laatste Dagen hebben een of meer Mel-
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chizedeks-priesterschapsdragers u de handen opgelegd en u
bevestigd als lid van de kerk, een heilige priesterschapsveror-
dening. Als onderdeel van deze verordening, bevestiging
genoemd, heeft u de gave van de Heilige Geest ontvangen.

De gave van de Heilige Geest verschilt van de invloed
van de Heilige Geest. Vóór uw doop voelde u af en toe de
invloed van de Heilige Geest, en dankzij die invloed ontving
u een getuigenis van de waarheid. Nu u de gave van de
Heilige Geest hebt ontvangen, hebt u recht op het voortdu-
rende gezelschap van dat lid van de Godheid, afhankelijk
van uw getrouwheid.

U geniet de gave van de Heilige Geest pas ten volle als u
openbaring en troost ontvangt, de geestelijke gaven aan-
wendt om anderen te dienen en tot zegen te zijn, gereinigd
bent van zonde en geschikt gemaakt voor de verhoging in 
het celestiale koninkrijk. Deze zegeningen hangen af van uw
getrouwheid; ze komen stukje bij beetje wanneer u er klaar
voor bent. Doordat u uw leven in harmonie brengt met Gods
wil, zult u geleidelijk aan de Heilige Geest in grote mate ont-
vangen. De profeet Joseph Smith heeft verklaard dat de ver-
borgenheden van Gods koninkrijk ‘alleen [kunnen] worden
gezien en begrepen door de macht van de Heilige Geest, die
God schenkt aan degenen die Hem liefhebben en zich voor
Hem reinigen.’ (Zie LV 76:114–116.)

Denk erom, ‘de Geest des Heren woont niet in onheilige
tempels’ (Helaman 4:24). Hoewel u de gave van de Heilige
Geest hebt ontvangen, zal de Geest alleen in u wonen als u de
geboden onderhoudt. Hij zal zich terugtrekken als u Hem
grieft met godslastering, onreinheid, ongehoorzaamheid,
opstandigheid of andere zonden. Houd uzelf rein. Vul uw
leven met goedheid, zodat u het voortdurende gezelschap
van de Heilige Geest waardig bent.

Relevante verwijzingen: Matteüs 3:11; Johannes 15:26; 16:13;
Handelingen 2:38; 8:12–17; 19:1–6; 1 Korintiërs 2:9–14; 12:3; Galaten
5:22–23; 1 Nephi 10:17–19; 2 Nephi 31:17; LV 8:2–3; 39:20–24; 68:25–28;
121:46; Geloofsartikelen 1:4
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Zie ook doop; geestelijke gaven; Godheid; handoplegging; openbaring 

Heil (zie redding)

Heilsplan

In het voorsterfelijke bestaan heeft onze hemelse Vader
een plan uitgewerkt dat ons in staat stelt om zoals Hij te 
worden en volkomen vreugde te ontvangen. De Schriften

verwijzen naar dit plan met ‘het heilsplan’ (Alma 24:14;
Mozes 6:62), ‘het grote plan van geluk’ (Alma 42:8), ‘het grote
verlossingsplan’ (Jakob 6:8; Alma 12:30) en ‘het plan van
barmhartigheid’ (Alma 42:15).

Het heilsplan is de volheid van het evangelie. Het omvat
de schepping, de val, de verzoening van Jezus Christus, en alle
wetten, verordeningen en leerstellingen van het evangelie.
Morele keuzevrijheid, het vermogen om zelfstandig te kiezen
en te handelen, neemt ook een belangrijke plaats in het plan
van onze hemelse Vader in. Dankzij dit plan kunnen we door
de verzoening vervolmaakt worden, een volheid van vreugde
ontvangen, en voor eeuwig in de tegenwoordigheid van God
wonen. Onze familierelaties kunnen in de eeuwigheid blijven
bestaan.

U werkt mee aan het plan van onze hemelse Vader, en
uw eeuwige ervaring kan worden opgedeeld in drie hoofd-
moten: uw voorsterfelijk leven, uw sterfelijk leven en uw
leven na de dood. Doordat het plan u duidelijk wordt, krijgt
u antwoord op de vragen die zovelen zich stellen: Waar zijn
we vandaan gekomen? Waarom zijn we hier? Waar gaan we
na dit leven heen?

Voorsterfelijk leven

Vóór uw geboorte woonde u in geestgedaante als kind bij
uw hemelse Vader. In dat voorsterfelijk bestaan woonde u een
raadsvergadering bij met de andere kinderen van uw hemelse
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Vader. In die raadsvergadering presenteerde onze hemelse
Vader zijn grote plan van geluk. (Zie Abraham 3:22–26.)

In overeenstemming met het plan van geluk verbond de
voorsterfelijke Jezus Christus, de eerstgeboren Zoon van
onze hemelse Vader, zich ertoe de Heiland te zijn. (Zie Mozes
4:2; Abraham 3:27.) Wie onze hemelse Vader en Jezus
Christus navolgden, werd toegestaan dit sterfelijk leven door
te maken en daarmee het eeuwige leven dichterbij te bren-
gen. Lucifer, ook een geestzoon van God, kwam in opstand
tegen het plan en ‘trachtte de keuzevrijheid van de mens te
vernietigen’ (Mozes 4:3). Hij werd de Satan, en hij en zijn 
volgelingen werden uit de hemel geworpen en hun werden
een lichaam en het sterfelijk leven ontzegd. (Zie Mozes 4:4;
Abraham 3:27–28.)

In uw voorsterfelijke leven ontplooide u uw persoonlijk-
heid en uw geestelijke capaciteiten. Gezegend met de gave
van de keuzevrijheid, nam u belangrijke beslissingen, zoals
de beslissing om naar het plan van onze hemelse Vader te
leven. Die beslissingen bleken van invloed te zijn op uw
leven daar en hier. U nam toe in intelligentie en leerde de
waarheid lief te hebben; u bereidde zich voor op uw komst
naar de aarde, waar u zich verder kunt ontwikkelen.

Sterfelijk leven

U bent inmiddels aanbeland in uw sterfelijk leven. Uw
geest heeft zich met uw lichaam verenigd, waardoor u zich
kunt ontwikkelen op manieren die niet mogelijk waren in uw
voorsterfelijk leven. Dit deel van uw bestaan is een leertijd
waarin u uzelf kunt bewijzen, u ervoor kunt kiezen om tot
Christus te komen, en u kunt voorbereiden op het eeuwige
leven. Ook is dit de tijd waarin u anderen tot de waarheid en
een getuigenis van het heilsplan kunt helpen leiden. 
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Leven na de dood

Na uw dood gaat uw geest naar de geestenwereld in
afwachting van de opstanding. Ten tijde van de opstanding
zullen uw geest en lichaam worden herenigd, u zult worden
geoordeeld en naar een van de koninkrijken van heerlijkheid
gaan. De heerlijkheid die u beërft, hangt af van de mate van
uw bekering en uw gehoorzaamheid aan Gods geboden. (Zie
‘koninkrijken van heerlijkheid’, pp. 99–101.) Ze hangt af van
de mate waarin u ‘het getuigenis van Jezus’ ontving (LV
76:51; zie ook de verzen 74, 79, 101).

Kennis van het plan brengt zegeningen

Een getuigenis van het heilsplan geeft u een doel en de
kracht om het leven hoopvol tegemoet te treden ondanks de
zorgen van alledag. Het is een geruststellende gedachte dat u
een kind van God bent en dat u vóór uw geboorte in zijn
tegenwoordigheid woonde. Uw leven krijgt zin door het
besef dat uw daden hier en nu van invloed zijn op uw eeu-
wige bestemming. Met deze kennis kunt u uw belangrijke
beslissingen baseren op eeuwige waarheden, in plaats van op
vluchtige, dagelijkse omstandigheden. Daardoor kunt u de
relatie met uw gezinsleden verbeteren en u verheugen in de
belofte dat uw gezin eeuwig kan zijn. U kunt zich verheugen
in uw getuigenis van de verzoening en van Gods geboden,
verordeningen, verbonden en leerstellingen in het besef dat
‘hij, die de werken der gerechtigheid doet, zijn loon zal ont-
vangen, namelijk vrede in deze wereld en het eeuwige leven
in de komende wereld’ (LV 59:23).

Relevante verwijzingen: 2 Nephi 2:5–30; 10:23–25; Alma 12:24–37;
22:12–14; 42; Mozes 6:47–62

Zie ook dood, geestelijke; dood, lichamelijke; evangelie; God de Vader;
hel, hemel; Jezus Christus; keuzevrijheid; koninkrijken van heerlijkheid;
opstanding; paradijs; schepping; val van Adam; verzoening van Jezus
Christus 
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Hel

In de hedendaagse openbaringen wordt op minstens
twee manieren naar de hel verwezen. Ten eerste is het 
een plek, die de gevangenis in de geestenwereld wordt
genoemd, voor ‘hen die gestorven [zijn] in hun zonden, zon-
der kennis van de waarheid, of in overtreding, omdat zij de
profeten verworpen hadden’ (LV 138:32). Dit is een tijdelijk
verblijf, waar de geesten in het evangelie worden onderricht
en de kans krijgen zich te bekeren en de heilsverordeningen
te accepteren die voor hen in de tempels worden verricht.
(Zie LV 138:30–35.) Wie daar het evangelie aanvaarden,
mogen tot de opstanding in het paradijs wonen. Na hun
opstanding en oordeel, ontvangen zij de graad van heerlijk-
heid die zij waardig zijn. Wie ervoor kiezen zich niet te beke-
ren, zonder zoons des verderfs te zijn, blijven in de
gevangenis in de geestenwereld tot het einde van het millen-
nium. Dan worden zij van hel en straf verlost en krijgen na
hun opstanding een telestiale heerlijkheid toegewezen. (Zie
LV 76:81–85.)

Ten tweede verwijst het woord hel naar de buitenste
duisternis, de woonplaats van de duivel, zijn engelen, en de
zoons des verderfs. (Zie LV 29:36–38; 76:28–33.) De zoons des
verderfs krijgen ‘geen vergeving in deze wereld, noch in de
komende wereld, omdat zij de Heilige Geest hebben verloo-
chend, na deze te hebben ontvangen, en de Eniggeboren Zoon
des Vaders hebben verloochend en Hem voor zichzelf gekrui-
sigd en openlijk te schande hebben gemaakt’ (LV 76:34–35; zie
ook de verzen 31–33, 36–37). Die personen komen in geen
enkel koninkrijk van heerlijkheid; voor hen blijven de restric-
ties van de hel bestaan. (Zie LV 76:38; 88:24, 32.)

Zie ook koninkrijken van heerlijkheid; Satan

Hemel

In de Schriften wordt het woord hemel op twee manieren
gebruikt. Ten eerste verwijst het naar de woonplaats van
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God, waar eens de getrouwen zullen wonen. (Zie Mosiah
2:41.) Ten tweede verwijst het naar het uitspansel om de
aarde heen. (Zie Genesis 1:1.)

Relevante verwijzingen: Psalmen 11:4; Matteüs 6:9; 1 Nephi 1:8; Mosiah
3:8; LV 20:17

Zie ook koninkrijken van heerlijkheid

Hemelse Vader (Zie God de Vader)

Herstelling van het evangelie

Toen Jezus Christus op aarde was, vestigde Hij zijn kerk
onder zijn volgelingen. Na zijn kruisiging en de dood van
zijn apostelen, leidde wijdverbreide afvalligheid ertoe dat de
volheid van het evangelie van de aarde werd weggenomen.
(Zie ‘Afval, de’, pp. 7–8.) Door de eeuwen van de grote afval
heen waren veel oprechte mensen op zoek naar de 
volheid van het evangelie, maar konden die niet vinden.
Hoewel velen oprecht de Heiland en zijn leringen predikten,
had niemand de volle waarheid of het priesterschapsgezag
van God ontvangen.

De grote afval was een tijd van geestelijke duisternis,
maar nu leven we in een tijd waarin we ‘het schijnsel [ont-
waren] van het evangelie der heerlijkheid van Christus’
(2 Korintiërs 4:4: zie ook LV 45:28). De volheid van het evan-
gelie is hersteld en de ware Kerk van Jezus Christus is weer
op aarde. Geen enkele organisatie kan zich met haar meten.
Zij is niet voortgekomen uit een reformatie op gang gebracht
door welwillende mannen en vrouwen die alles in hun 
vermogen hebben gedaan om veranderingen door te voeren.
Zij is de herstelling van de kerk die Jezus Christus had
gesticht. Zij is het werk van onze hemelse Vader en zijn
geliefde Zoon.

Als lid van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen
der Laatste Dagen kunt u nu zegeningen ontvangen die bijna
tweeduizend jaar niet op aarde waren. Door de verordenin-
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gen van de doop en de bevestiging kunt u vergeving van uw
zonden ontvangen en het gezelschap van de Heilige Geest
genieten. U kunt het evangelie in al haar volheid en eenvoud
naleven. U krijgt begrip van het karakter van de Godheid, de
verzoening van Jezus Christus, het doel van het leven op
aarde, en de werkelijkheid van het hiernamaals. U krijgt lei-
ding van de levende profeten, die Gods wil in deze tijd ver-
kondigen. Dankzij de tempelverordeningen krijgt u leiding
en ervaart u vrede, kunt u zich voorbereiden op het eeuwige
leven, kunt u voor eeuwig aan uw gezin worden verzegeld,
en kunt u uw overleden voorouders voorzien van de heils-
verordeningen. 

Gebeurtenissen van de herstelling

Het volgende overzicht bevat de belangrijkste gebeurtenis-
sen rond de herstelling van het evangelie en de vestiging van De
Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen,
waarvan de Heer zelf heeft verklaard dat zij ‘de enige ware en
levende kerk op het oppervlak der gehele aarde’ is (LV 1:30).

Vroeg in het voorjaar van 1820. Op zoek naar de ware 
kerk van Jezus Christus gaat de 14-jarige Joseph Smith in 
een bos in de buurt van zijn huis in Palmyra in de staat 
New York (VS) in gebed. In antwoord op zijn nederig gebed
verschijnen God de Vader en Jezus Christus aan hem, die
hem zeggen zich bij geen van de toen bestaande kerken aan
te sluiten. (Zie Geschiedenis van Joseph Smith 1:11–19.) In de
kerk noemen we deze ervaring het eerste visioen.

21–22 september 1823. Joseph Smith krijgt bezoek van 
een engel die Moroni heet. Moroni voorzegt komende
gebeurtenissen en vertelt Joseph over het Boek van Mormon,
dat op gouden platen is geschreven. De engel staat Joseph toe
de gouden platen te bekijken, die in de nabijgelegen heuvel
Cumorah lagen begraven. (Zie Geschiedenis van Joseph
Smith 1:27–53.)
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22 september 1827. Vier jaar lang ontmoeten Joseph Smith
en Moroni elkaar op 22 september bij de heuvel Cumorah,
waarna hij de gouden platen in ontvangst neemt. (Zie
Geschiedenis van Joseph Smith 1:53, 59.)

15 mei 1829. Als Joseph Smith en zijn schrijver Oliver
Cowdery tijdens de vertaling van de gouden platen over de
doop tot vergeving van zonden lezen, gaan zij naar een
rustige plek om de Heer ernaar te vragen. Daar, aan de oever
van de Susquehanna River in Pennsylvania, krijgen zij ant-
woord op hun gebed. Johannes de Doper, inmiddels uit het
graf herrezen, komt ‘in een wolk van licht [als] boodschapper
uit de hemel naar beneden.’ Hij verleent hun het Aäronische
priesterschap. Daarna gebiedt Hij Joseph en Oliver elkaar te
dopen en elkaar het Aäronisch priesterschap te verlenen. (Zie
Geschiedenis van Joseph Smith 1:68–72; zie ook LV 13.)

Mei 1829. Drie van de apostelen van weleer, Petrus,
Jakobus en Johannes, verlenen het Melchizedeks priester-
schap aan Joseph Smith en Oliver Cowdery. (Zie LV 128:20.)

Juni 1829. Onder invloed van ‘de gave en macht van
God’ (LV 135:3) voltooit de profeet Joseph Smith de vertaling
van het Boek van Mormon.

26 maart 1830. De eerste gedrukte exemplaren van het
Boek van Mormon komen uit in Palmyra (New York).

6 april 1830. De kerk wordt officieel gesticht in Fayette
Township (New York, VS), met zes leden.

27 maart 1836. De Kirtlandtempel, de eerste tempel in
deze bedeling, wordt ingewijd. De profeet Joseph Smith
spreekt het inwijdingsgebed uit, dat hem door openbaring is
gegeven. (Zie LV 109.)

3 april 1836. Op 3 april 1836 verschijnt de Heiland 
aan de profeet Joseph Smith en Oliver Cowdery in de
Kirtlandtempel. Ook verschijnen de profeten Mozes, Elias en
Elia, die Joseph en Oliver priesterschapssleutels verlenen.
Elia verleent hun de verzegelbevoegdheid van het priester-
schap, waardoor het mogelijk wordt families van geslacht tot
geslacht te verzegelen. (Zie LV 110.)
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De bestemming van de kerk

De oudtestamentische profeet Daniël heeft geprofeteerd
dat God ‘een koninkrijk [zal] oprichten, dat in eeuwigheid
niet zal te gronde gaan’ (Daniël 2:44). In deze profetie sprak
hij over De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der
Laatste Dagen, het koninkrijk van God op aarde. Vanaf de
dag dat de kerk met zes leden werd gesticht, is zij gegroeid
en tot bloei gekomen, en zij zal blijven gedijen tot zij ‘de
gehele aarde’ heeft gevuld’ (Daniël 2:35; zie ook LV 65:2).
Honderdduizenden mensen laten zich elk jaar dopen. Het
Boek van Mormon wordt in vele talen vertaald. Over heel de
wereld worden er tempels gebouwd. Met Jezus Christus aan
het hoofd van de kerk, zullen de levende profeten leiding
geven aan de vooruitgang van de kerk, totdat de aarde klaar
is voor de wederkomst van de Heiland. 

De profeet Joseph Smith heeft gesproken over de zege-
ningen van de herstelling: ‘Welnu, wat horen wij in het evan-
gelie dat wij hebben ontvangen? Een stem van blijdschap!
Een stem van barmhartigheid uit de hemel; en een stem van
waarheid uit de aarde; blijde tijdingen voor de doden; een
stem van blijdschap voor de levenden en de doden; blijde tij-
dingen van grote vreugde’ (LV 128:19).

Relevante verwijzingen: Jesaja 2:1–3; 29:13–14; Handelingen 3:19–21;
Openbaring 14:6–7; 2 Nephi 3:3–15; LV 128:19–21; 133:36–39, 57–58;
Geschiedenis van Joseph Smith

Zie ook afval, de; Joseph Smith; openbaring; wederkomst van Jezus Christus

Hete dranken (zie woord van wijsheid)

Homoseksualiteit (zie kuisheid)

Hoop

Het woord hoop wordt soms verkeerd begrepen. In ons
dagelijkse taalgebruik duidt het woord vaak op een mate van
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onzekerheid. Zo zeggen we bijvoorbeeld dat we hopen dat
de zon gaat schijnen of dat een goede vriend ons een bezoek
brengt. In evangelietaal is het woord hoop zeker, vast en
actief. De profeten spreken over ‘onwrikbare hoop’ (Alma
34:41) en een ‘levende hoop’ (1 Petrus 1:3). De profeet Moroni
leerde: ‘Hij die in God gelooft [mag] met zekerheid hopen op
een betere wereld, ja, zelfs een plaats ter rechterhand Gods,
welke hoop voortvloeit uit geloof en een anker vormt voor de
ziel der mensen, dat hen zeker en standvastig maakt, te allen
tijde overvloedig in goede werken, en hen ertoe leidt God te
verheerlijken’ (Ether 12:4).

Wanneer we hoop hebben, vertrouwen we op Gods
beloften. We hebben de geruststellende zekerheid dat we ons
‘loon [zullen ontvangen], ja, vrede in deze wereld en het
eeuwige leven in de toekomende wereld’ als we ‘de werken
van gerechtigheid’ doen (LV 59:23). Mormon schreef dat 
een dergelijke hoop alleen door de verzoening van Jezus
Christus komt: ‘En waar zult gij op hopen? Zie, ik zeg u dat
gij  door de verzoening van Christus en de kracht van zijn
opstanding zult hopen tot het eeuwige leven te worden opge-
wekt, en wel wegens uw geloof in Hem volgens de belofte’
(Moroni 7:41).

Door het evangelie zo goed mogelijk na te leven, groeit
in u het vermogen om ‘overvloedig te zijn in de hoop, door
de kracht des heiligen Geestes’ (Romeinen 15:13). U zult in
hoop groeien als u bidt en God om vergeving vraagt. In het
Boek van Mormon verzekerde een zendeling, Aäron
genaamd, een Lamanitische koning: ‘Indien gij u bekeert van
al uw zonden, en u neerbuigt voor God en zijn naam in
geloof aanroept, gelovende dat gij zult ontvangen, dan zult
gij de hoop ontvangen waarnaar gij verlangt’ (Alma 22:16). U
krijgt ook hoop als u de Schriften bestudeert en de daarin
vervatte leringen naleeft. De apostel Paulus verkondigde: ‘Al
wat namelijk tevoren geschreven is, werd tot ons onderricht
geschreven, opdat wij in de weg der volharding en van de
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vertroosting der Schriften de hoop zouden vasthouden’
(Romeinen 15:4).

Het beginsel hoop strekt zich uit tot in de eeuwigheid,
maar kan u ook tot steun zijn bij de problemen van het dage-
lijks leven. ‘Welzalig hij’, zo schreef de psalmist, ‘die 
de God van Jakob tot zijn hulpe heeft, wiens verwachting is 
op de Here, zijn God’ (Psalmen 146:5). Als u hoop hebt, vindt 
u vreugde in het leven. U kunt het ‘geduld [...] hebben en 
die benauwingen [..] verdragen in de onwrikbare hoop dat 
gij op zekere dag van al uw benauwingen zult uitrusten’ 
(Alma 34:41). U kunt ‘standvastig in Christus voorwaarts
streven, met volmaakt stralende hoop, en liefde voor God en
voor alle mensen. Welnu, indien gij voorwaarts streeft, u ver-
gastend aan het woord van Christus, en tot het einde vol-
hardt, zie, zo zegt de Vader: Gij zult het eeuwige leven
hebben’ (2 Nephi 31:20).

Relevante verwijzingen: Klaagliederen 3:25–26; 1 Korintiërs 15:19–22;
1 Petrus 3:15; 1 Johannes 3:2–3; Jakob 4:4–6; Alma 13:28–29; 27:28; Ether
12:32; Moroni 8:26; 9:25; 10:22

Zie ook geloof; naastenliefde; tegenslag; verzoening van Jezus Christus 

Huisbezoek (zie zustershulpvereniging)

Huisonderwijs (zie priesterschap)

Huwelijk

Tegenwoordig vinden veel mensen een huwelijk of een
gezin niet nodig en drijven er zelfs de spot mee. Te midden
van deze verwarring en negatieve meningen laten het Eerste
Presidium en het Quorum der Twaalf Apostelen een duide-
lijk signaal horen. Zij verklaren plechtig dat ‘het huwelijk
tussen man en vrouw van Godswege is geboden en dat het
gezin centraal staat in het plan van de Schepper voor de
eeuwige bestemming van zijn kinderen.’ (Zie ‘Het gezin: een
proclamatie aan de wereld’, p. 65 in dit boek.)
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Het gezin verschaft ons de grootste vreugde. Als we
hechte gezinsrelaties willen, moeten we daar ons best voor
doen. Dat zal ons het grootste geluk in dit leven en in de
eeuwigheid brengen. Zelfs als u in het verleden geen gelukkig
gezinsleven hebt gehad, kunt u een gelukkig, eeuwig huwe-
lijk en liefdevolle relaties in het gezin hebben.

Het nieuw en eeuwigdurend huwelijksverbond

In het plan van geluk van onze hemelse Vader kunnen
man en vrouw voor tijd en alle eeuwigheid aan elkaar worden
verzegeld. Wie zich laten verzegelen in de tempel hebben de
zekerheid, op voorwaarde dat ze hun verbonden nakomen,
dat hun relatie eeuwig blijft bestaan. Ze weten dat niets hen
voorgoed van elkaar kan scheiden, zelfs de dood niet.

Het huwelijksverbond is noodzakelijk voor de verho-
ging. De Heer heeft dit aan de profeet Joseph Smith geopen-
baard: ‘In de celestiale heerlijkheid zijn drie hemelen of
graden; en om de hoogste te verwerven, moet een mens tot
deze orde van het priesterschap toetreden (namelijk het
nieuw en eeuwigdurend huwelijksverbond); en als hij dat
niet doet, kan hij die niet verwerven. Hij kan de andere
ingaan, maar dat is dan het einde van zijn koninkrijk; hij kan
geen vermeerdering hebben’ (LV 131:1–4).

Als een echtpaar in de tempel de verzegelverordening
heeft ontvangen en heilige verbonden is aangegaan, moet het
getrouw blijven om de zegeningen van het eeuwig huwelijk
en de verhoging te kunnen ontvangen. De Heer heeft gezegd:

‘Indien een man een vrouw huwt door mijn woord, dat
mijn wet is, en door het nieuw en eeuwigdurend verbond, 
en het wordt op hen verzegeld door de Heilige Geest 
der belofte, door hem die is gezalfd, aan wie ik deze
bevoegdheid en de sleutels van dat priesterschap heb ver-
leend; (...) en indien [zij zich] aan mijn verbond houd[en],
zullen hun alle dingen geschieden die mijn dienstknecht op
hen heeft bevestigd, in tijd en in alle eeuwigheid; en zullen
volledig van kracht zijn wanneer zij uit de wereld zijn’ 
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(LV 132:19; zie p. 73 voor een uitleg van de Heilige Geest der
belofte).

Voorbereiding op een huwelijk

Bereid u zorgvuldig voor op een huwelijk. Denk eraan
dat niets een tempelhuwelijk kan vervangen. Bereid u erop
voor om de juiste persoon op de juiste tijd op de juiste plek
te trouwen. Wees nu de persoon die u eens hoopt te trouwen,
waardig.

Ga alleen uit met iemand die hoge normen heeft en bij
wie uw hoge normen niet in gevaar zijn. Plan zorgvuldig
positieve en constructieve activiteiten, zodat u en uw uit-
gaanspartner niet alleen zijn en niet niets te doen hebben.
Blijf op veilige plaatsen, waar u niet in de verleiding komt.
Doe niet mee aan gesprekken of activiteiten die seksuele
gevoelens oproepen.

Kies een partner van uw eigen geloof. Kies iemand die 
u altijd kunt respecteren, iemand die u aanvult. Trouw dan
pas als u er zeker van bent dat u iemand hebt gevonden aan
wie u uw hele hart kunt schenken, en al uw liefde, al uw toe-
wijding, al uw trouw.

Advies voor ongehuwden

Sommige leden van de kerk blijven, hoewel ze best wil-
len huwen, ongehuwd. Als dat voor u geldt, wees er dan
zeker van dat God ‘alle dingen doet medewerken ten goede
voor hen, die God liefhebben’ (Romeinen 8:28). Als u de kerk
trouwt blijft, zult u op een goede dag, in dit leven of het vol-
gende, alle zegeningen van een eeuwig gezin ontvangen. De
Heer heeft deze belofte herhaaldelijk bij monde van zijn
hedendaagse profeten gedaan.

Als u alleenstaand bent en graag wil trouwen, geef de
hoop dan niet op. Maar laat u ook niet geheel en al in beslag
nemen door deze doelstelling. Zorg ervoor dat u actief
betrokken bent bij een verscheidenheid aan activiteiten. Kijk
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of u uw familie of uw gemeenschap tot zegen kunt zijn.
Aanvaard een kerkroeping en maak die groot. Houd uzelf
rein, zowel lichamelijk als geestelijk. Blijf uzelf ontwikkelen.

Een geslaagd huwelijk

Als u getrouwd bent, denk er dan aan dat de relatie tus-
sen u en uw partner de meest gekoesterde relatie op aarde
behoort te zijn. Uw partner is, behalve de Heer, de enige die
u volgens de Schrift met heel uw hart dient lief te hebben.
(Zie LV 42:22)

Denk eraan dat het huwelijk, in zijn zuiverste vorm, een
partnerschap van gelijken is. Geen van de partners oefent
heerschappij over de ander uit. Zij bemoedigen, troosten en
helpen elkaar.

Daar het huwelijk zo’n belangrijke relatie is, dient u er
veel tijd aan te besteden. Geef geen hogere prioriteit aan min-
der belangrijke zaken. Neem de tijd om met elkaar te praten
en naar elkaar te luisteren. Wees attent en toon respect. Uit
uw diepste gevoelens en geef vaak blijk van genegenheid.

Laat niets in uw relatie toe dat uw huwelijk kan ont-
wrichten. Neem u voor dat uw huwelijk standhoudt,
ondanks de moeilijkheden die zich kunnen voordoen. 

Wees elkaar trouw. Wees uw huwelijksverbond trouw in
gedachte, woord en daad. Denk eraan dat de Heer heeft
gezegd: ‘Gij zult uw vrouw liefhebben met geheel uw hart,
en haar aankleven en geen ander.’ (LV 42:22). De frase ‘geen
ander’ geeft aan dat niets — geen persoon, bezigheid of bezit
— de bovenhand moet krijgen op uw relatie met uw partner.

Blijf uit de buurt van alles wat tot ontrouw zou kunnen
leiden. Pornografie, flirten en andere ongezonde fantasieën
hollen iemands karakter uit en knagen aan het fundament
van een gelukkig huwelijk.

Beheer samen de financiën. Stel samen een begroting
vast en houd u eraan. Geef minder uit dan u verdient, zo
voorkomt u schuldenlast. Een verstandig en schuldenvrij
financieel beleid draagt bij tot de vrede thuis.
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Stel het evangelie van Jezus Christus centraal in uw
leven. Help elkaar om de verbonden na te komen. Ga samen
naar de kerk en de tempel. Bestudeer de Schriften samen.
Kniel ’s ochtends en ’s avonds samen in gebed neer om de
Heer te danken voor elkaar en Hem te vragen uw leven, uw
gezin, uw dierbaren, en uw rechtvaardige verlangens te
zegenen. God zal dan uw Leidsman zijn, en uw dagelijkse
gesprekken met Hem zullen u de vrede en vreugde schenken
die uit geen enkel andere bron kan komen. Uw kameraad-
schap zal zich in de loop der jaren verdiepen; uw liefde voor
elkaar zal toenemen. Uw waardering voor elkaar zal groeien.

Relevante verwijzingen: Genesis 1:27–28; 2:18, 21–24; 1 Korintiërs 11:11;
Efeziërs 5:22–33; Mozes 2:27–28; 3:18, 21–24

Zie ook echtscheiding; eensgezindheid; gezin; kuisheid; tempels

Jezus Christus

Op 1 januari 2000 hebben het Eerste Presidium en 
het Quorum der Twaalf Apostelen de volgende verklaring
uitgevaardigd. In deze verklaring, ‘De levende Christus’
getiteld, getuigen zij van de Heer Jezus Christus en gaan in
op zijn identiteit en goddelijke zending:

‘Nu wij gedenken dat Jezus Christus twee millennia
geleden geboren is, getuigen wij dat Hij werkelijk bestaan
heeft, dat zijn leven onvergelijkbaar was en dat zijn grote
zoenoffer oneindige kracht bezit. Geen ander heeft zo’n diep-
gaande invloed gehad op allen die op aarde geleefd hebben
en nog zullen leven.

‘Hij was de grote Jehova van het Oude Testament, 
de Messias van het Nieuwe Testament. Onder leiding van
zijn Vader heeft Hij de aarde geschapen. “Alle dingen zijn
door het Woord [Christus] geworden en zonder dit is geen
ding geworden, dat geworden is” (Johannes 1:3). Hoewel 
Hij geen zonde begaan had, heeft Hij zich laten dopen 
om alle gerechtigheid te vervullen. “Hij is rondgegaan, 
weldoende” (Handelingen 10:38), maar werd ervoor veracht.
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Zijn evangelie was een boodschap van vrede en welbehagen.
Hij drukte allen op het hart zijn voorbeeld te volgen. Hij
doorkruiste het land Palestina, waarbij Hij zieken genas,
blinden hun gezichtsvermogen gaf en doden opwekte. 
Hij verkondigde eeuwige waarheden, zo leerde Hij zijn 
volgelingen dat wij vóór dit leven al bestonden, dat ons 
leven op aarde een doel heeft, en dat de zoons en dochters
van God ongekende mogelijkheden hebben in het hierna-
maals.

‘Hij heeft het avondmaal ingesteld om de herinnering
aan zijn grote zoenoffer levendig te houden. Hij is in hechte-
nis genomen en schuldig verklaard op grond van lasterlijke
aantijgingen, gevonnist om het gepeupel ter wille te zijn, ver-
oordeeld tot de dood aan het kruis op Golgota. Hij heeft zijn
leven gegeven ter verzoening van de zonden van het hele
mensdom. Zijn plaatsbekledende lijden was zijn gift aan
allen die ooit op aarde zouden leven.

‘Wij getuigen plechtig dat zijn leven, waar de hele men-
selijke geschiedenis om draait, niet in Betlehem is begonnen
en ook niet op Golgota is geëindigd. Hij is de Eerstgeborene
van de Vader, de eniggeboren Zoon in het vlees, de Verlosser
van de wereld.

‘Hij is herrezen uit het graf “als eersteling van hen, die
ontslapen zijn” (1 Korintiërs 15:20). Als herrezen Heer heeft
Hij gesproken met degenen die Hij tijdens zijn leven had lief-
gehad. Ook is Hij in het oude Amerika onder zijn “andere
schapen” werkzaam geweest (zie Johannes 10:16). In de
hedendaagse wereld zijn Hij en zijn Vader verschenen aan de
jonge Joseph Smith, waarmee de lang geleden beloofde bede-
ling “van de volheid der tijden” (Efeziërs 1:10) werd inge-
luid.

‘Over de levende Christus heeft de profeet Joseph Smith
geschreven: “Zijn ogen waren als een vurige vlam; het haar
op zijn hoofd was zo wit als zuivere sneeuw; zijn gelaat
straalde nog helderder dan de zon; en zijn stem was als het
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bruisen van geweldige wateren, ja, de stem van Jehova, zeg-
gende:

‘“Ik ben de eerste en de laatste; Ik ben het die leeft, Ik ben
het die werd gedood; Ik ben uw voorspraak bij de Vader”
(Leer en Verbonden 110:3–4).

‘Van Hem heeft de profeet ook gezegd: “En nu, na de
vele getuigenissen die van Hem zijn gegeven, is dit het getui-
genis, het laatste van alle, dat wij van Hem geven: dat Hij
leeft!

‘“Want wij zagen Hem, ja, ter rechterhand Gods; en wij
hoorden de stem getuigen dat Hij de Eniggeborene des
Vaders is —

‘“dat door Hem en in Hem en uit Hem de werelden wor-
den en werden geschapen, en dat de bewoners daarvan voor
God gewonnen zonen en dochters zijn” (Leer en Verbonden
76:22–24).

‘Wij verklaren plechtig dat zijn priesterschap en zijn kerk
op aarde hersteld zijn — “gebouwd op het fundament van de
apostelen en profeten, terwijl Christus Jezus zelf de hoek-
steen is” (Efeziërs 2:20).

‘Wij getuigen dat Hij eens op aarde zal terugkeren. “En
de heerlijkheid des Heren zal zich openbaren, en al het
levende tezamen zal dit zien” (Jesaja 40:5). Hij zal heersen als
Koning der koningen en regeren als Heer der heren, en elke
knie zal zich buigen en elke tong zal Hem aanbidden. Ieder
van ons zal voor Hem staan om door Hem te worden geoor-
deeld naar onze werken en de verlangens van ons hart.

‘Wij getuigen, als zijn naar behoren geordende apostelen,
dat Jezus de levende Christus is, de onsterfelijke Zoon van
God. Hij is de grote Koning Immanuel, die Zich nu aan de
rechterhand van zijn Vader bevindt. Hij is het licht, het leven
en de hoop van de wereld. Zijn weg is het pad dat leidt tot
geluk in dit leven en tot het eeuwige leven in de wereld
hierna. God zij dank voor de weergaloze gave van zijn god-
delijke Zoon.’ (Liahona, april 2000, pp. 2–3.)

Zie ook verzoening van Jezus Christus
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Joseph Smith

In de lente van 1820 was de veertienjarige Joseph Smith
op zoek naar de ware kerk van Jezus Christus toen hij een
tekst in de Bijbel las: ‘Indien echter iemand van u in wijsheid
tekortschiet, dan bidde hij God daarom, die aan allen geeft,
eenvoudigweg en zonder verwijt; en zij zal hem gegeven
worden.’ (Jakobus 1:5; zie ook Geschiedenis van Joseph
Smith 1:11–12.) In eenvoudig, vast geloof volgde de jonge
Joseph het advies in die tekst op. Hij begaf zich naar een bos,
waar hij in gebed ging en vroeg bij welke kerk hij zich moest
aansluiten. In antwoord op zijn gebed verschenen God de
Vader en Jezus Christus aan hem. Zij zeiden hem onder meer
om zich bij geen van de toen bestaande kerken aan te sluiten.
(Zie Geschiedenis van Joseph Smith 1:13–20.)

Toen Joseph Smith zijn geschiktheid had bewezen, kreeg
hij een goddelijke roeping als profeet van God. De Heer
bracht door toedoen van Joseph Smith een groot en wonder-
lijk werk voort, dat onder meer bestond uit de publicatie 
van het Boek van Mormon, de herstelling van het priester-
schap, de openbaring van waardevolle evangeliewaarheden,
de stichting van de ware kerk van Jezus Christus, en de
instelling van het tempelwerk. Op 27 juni 1844 werden
Joseph en zijn broer Hyrum gedood door een gewapende
bende. Zij bezegelden hun getuigenis met hun bloed.

Uw getuigenis van het herstelde evangelie is alleen dan
volledig als dat een getuigenis omvat van de goddelijke zen-
ding van Joseph Smith. De Kerk van Jezus Christus van de
Heiligen der Laatste Dagen staat of valt met het al of niet
waar zijn van het eerste visioen en de andere openbaringen
die de Heer de profeet Joseph heeft gegeven. President John
Taylor, de derde president van de kerk, heeft geschreven:
‘Joseph Smith, de profeet en ziener des Heren, heeft, Jezus
alleen uitgezonderd, meer gedaan voor het heil van de men-
sen in deze wereld dan enig ander mens die hier ooit heeft
geleefd’ (LV 135:3).
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Relevante verwijzingen: Jesaja 29:13–14; 2 Nephi 3:3–15; LV 5:9–10; 135;
Geschiedenis van Joseph Smith

Zie ook herstelling van het evangelie; profeten

Kansspelen

De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste
Dagen is gekant tegen elke vorm van kansspel, met inbegrip
van loterijen die onder auspiciën van de staat worden geor-
ganiseerd. 

Mee willen doen aan kansspelen wordt ingegeven door
het verlangen om iets voor niets te krijgen. Dit verlangen is
in geestelijke zin funest. Het leidt deelnemers weg van Jezus’
leringen van liefde en naastenhulp en biedt de tegenstander
de kans hun hebzucht te prikkelen. Het neemt een loopje met
deugden als werken, spaarzaamheid en vlijt. 

Wie meedoet aan kansspelen ontdekt al snel dat het een
illusie is dat er iets van waarde kan worden verkregen zonder
er weinig of niets voor te hoeven doen. Hij verspeelt er veel
geld mee, alsmede zijn reputatie en het respect van zijn fami-
lie en vrienden. Misleid en verslaafd slaat hij aan het gokken
met gelden die eigenlijk voor andere doeleinden bestemd zijn,
zoals het onderhoud van zijn gezin. Gokverslaafden raken
soms zo diep in de schulden, dat ze moeten gaan stelen en
hun goede naam eraan geven. 

Het Eerste Presidium adviseert ons om de handen met
anderen ineen te slaan en in het verweer te komen tegen de
legalisering en staatssponsoring van elke vorm van kansspelen.

Zie ook verleiding

Kerkbestuur

Jezus Christus staat aan het hoofd van de kerk. De zen-
ding van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der
Laatste Dagen bestaat erin iedereen in de gelegenheid te stel-
len om tot Hem te komen. (Zie Moroni 10:32). Om die zen-
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dingsopdracht te kunnen vervullen, is de kerk georganiseerd
naar het patroon dat de Heer heeft geopenbaard ‘om de hei-
ligen toe te rusten tot dienstbetoon, (…) totdat wij allen de
eenheid des geloofs en der volle kennis van de Zoon Gods
bereikt hebben’ (Efeziërs 4:12–13; zie ook vers 11). Het vol-
gende overzicht vat de organisatie van de kerk samen.

Het gezin

Het gezin is de basiseenheid van de kerk, en het is thuis
waar het evangelie het beste kan worden aangeleerd. Er is
geen enkele organisatie die de plaats van het gezin kan inne-
men. Hoe groot de kerk ook mag worden, haar doel zal altijd
zijn het gezin en het individu te steunen en te sterken in de
evangeliebeleving. 

Algemeen bestuur

De Heer leidt zijn verbondsvolk door middel van de pre-
sident van de kerk, die we steunen als profeet, ziener en
openbaarder. De president van de kerk presideert de hele
kerk. Hij en zijn raadgevers, ook profeten, zieners en open-
baarders, vormen het Quorum van het Eerste Presidium.

De leden van het Quorum der Twaalf Apostelen zijn ook
profeten, zieners en openbaarders. Zij zijn, samen met het
Eerste Presidium, ‘bijzondere getuigen van de naam van
Christus in de gehele wereld’ (LV 107:23). Zij handelen
op aanwijzing van het Eerste Presidium ‘om de kerk op te
bouwen en al haar aangelegenheden onder alle natiën 
te regelen’ (LV 107:33). Zij openen de deur van alle natiën
‘door de verkondiging van het evangelie van Jezus Christus’
(LV 107:35).

De leden van de Quorums der Zeventig zijn geroepen
om het evangelie te verkondigen en de kerk op te bouwen.
Zij werken op aanwijzing van de twaalf apostelen en de lei-
ding van zeven broeders die geroepen zijn als het Presidium
der Zeventig. De leden van het Eerste en Tweede Quorum
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der Zeventig worden aangemerkt als algemene autoriteiten,
en ze kunnen over heel de wereld te werk worden gesteld.

De Presiderende Bisschap is het presidium van de
Aäronische priesterschap van de kerk. De presiderende bis-
schop en zijn raadgevers nemen de materiële zaken van de
kerk voor hun rekening; zij zijn werkzaam onder leiding van
het Eerste Presidium.

De organisaties van de jongemannen, zustershulpvereni-
ging, jongevrouwen, jeugdwerk, en zondagsschool hebben
alle een presidium op algemeen niveau dat instructie en lei-
ding geeft. 

Gebiedsbestuur

Een gebied is het grootste geografische onderdeel van de
kerk. Het Eerste Presidium wijst de toezicht op geselecteerde
gebieden van de kerk toe aan het Presidium der Zeventig,
onder leiding van het Quorum der Twaalf Apostelen. In
andere gebieden van de kerk benoemt het Eerste Presidium
gebiedspresidiums. Een gebiedspresidium bestaat uit een
president, die doorgaans uit het Eerste of Tweede Quorum
der Zeventig komt, en twee raadgevers, die uit elk Quorum
der Zeventig kunnen komen. Een gebiedspresidium
functioneert onder leiding van het Eerste Presidium, het
Quorum der Twaalf Apostelen en het Presidium der Zeventig.

Sommige broeders zijn tot het ambt van zeventiger geor-
dend, maar zijn niet werkzaam als algemeen autoriteit. Ze
worden gebiedszeventiger genoemd, en ze worden aan een
ander quorum dan het Eerste of Tweede Quorum der Zeventig
toegewezen, afhankelijk van waar zij wonen. Hun jurisdictie is
beperkt tot de regio waarin ze wonen. Sommige gebiedsze-
ventigers zijn werkzaam in een gebiedspresidium.

Plaatselijk bestuur

Wijken en gemeenten. De leden van de kerk zijn onderver-
deeld in groepen, waarin ze vaak samenkomen voor hun
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geestelijke en sociale verrijking. Grote groepen worden wij-
ken genoemd. Elke wijk wordt gepresideerd door een bis-
schop, geassisteerd door twee raadgevers.

Kleine groepen worden gemeenten genoemd. Elke
gemeente wordt gepresideerd door een gemeentepresident,
geassisteerd door twee raadgevers. Er kan een gemeente
worden georganiseerd als er ergens twee of meer gezinnen
zijn en ten minste één van de leden een Melchizedeks-
priesterschapsdrager of een priester in de Aäronische
priesterschap is die zich aan de kerknormen houdt. Een ring-,
zendings- of districtspresidium organiseert en houdt toezicht
op de gemeente. Een gemeente kan zich ontwikkelen tot een
wijk als zij zich binnen een ring bevindt.

Elke wijk of gemeente beslaat een bepaald geografisch
gebied. Er zijn verschillende organisaties in de wijk of
gemeente die hun deel doen in het werk van de Heer: de
hogepriestersgroep; het ouderlingenquorum; de zusters-
hulpvereniging, voor vrouwen van achttien jaar en ouder; de
Aäronische-priesterschapsquorums, voor jongemannen van
twaalf t/m zeventien; de jongevrouwenorganisatie, voor jon-
gevrouwen van twaalf t/m zeventien; het jeugdwerk, voor
kinderen van anderhalf t/m elf jaar; en de zondagsschool,
voor alle leden van de kerk van twaalf jaar en ouder. Elk van
deze nuttige organisaties biedt evangelieonderwijs, verleent
diensten, en biedt steun aan ouders, die de heilige plicht heb-
ben om de bekering van hun kinderen tot het evangelie van
Jezus Christus te begeleiden. Ook werken deze organisaties
samen, zodat de leden het evangelie kunnen uitdragen. 

Ringen, zendingsgebieden en districten. De gebieden van de
kerk zijn grotendeels onderverdeeld in ringen. De term ring
is het equivalent van het Engelse stake en is ontleend aan
Jesaja, die heeft geprofeteerd dat de kerk in de laatste dagen
vergeleken kon worden met een tent die met pinnen en koor-
den verankerd is. (Zie Jesaja 33:20; 54:2.) Er zijn doorgaans
vijf tot twaalf wijken en gemeenten in een ring. Elke ring
wordt gepresideerd door een ringpresident, geassisteerd
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door twee raadgevers. Een ringpresident rapporteert aan en
krijgt aanwijzingen van het Presidium der Zeventig of het
gebiedspresidium.

Een zendingsgebied is een unit van de kerk die geogra-
fisch doorgaans veel groter is dan een ring. Elk zendingsge-
bied wordt gepresideerd door een zendingspresident,
geassisteerd door twee raadgevers. Een zendingspresident is
directe verantwoording verschuldigd aan de algemene auto-
riteiten.

Net als een gemeente een kleinere versie van een wijk is,
is een district een kleinere versie van een ring. Als in een zen-
dingsgebied voldoende gemeenten zijn, wordt er een district
georganiseerd. Daarmee wordt de communicatie verbeterd
en de reistijd naar bijeenkomsten bekort. Er wordt een
districtspresident geroepen, die het district met behulp van
twee raadgevers presideert. De districtspresident rapporteert
aan het zendingspresidium. Een district kan uitgroeien tot
een ring.

Programma’s voor alleenstaanden leden. Veel leden van de
kerk zijn nooit getrouwd, zijn gescheiden of verkeren in
weduwstaat. Deze alleenstaande leden zijn onderverdeeld in
twee groepen: jonge alleenstaanden (18 t/m 30) en alleen-
staanden (31 en ouder).

Er is geen leiding voor jonge alleenstaanden en alleen-
staanden op algemeen niveau. In plaats daarvan roepen de
priesterschapsleiders ter plaatse vertegenwoordig(st)ers
alleenstaanden, die onder hun leiding werken. Vertegen-
woordig(st)ers alleenstaanden organiseren activiteiten zoals
dansavonden, serviceprojecten en haardvuuravonden. Deze
activiteiten stellen de alleenstaande leden in de gelegenheid
om elkaar te leren kennen en elkaar op te bouwen. Ook
wordt de alleenstaande leden aangeraden geregeld met hun
priesterschapleiders te spreken over hun behoeften en hun
mogelijkheden tot geestelijke groei en dienstverlening. 

Relevante verwijzing: LV 107
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Zie ook priesterschap; zustershulpvereniging

Kerkelijke disciplinaire raden

Een van de taken van een bisschop of gemeentepresident,
of een ring-, zendings- of districtspresident is een lid dat een
overtreding heeft begaan, te begeleiden bij het bekeringspro-
ces. Voor de ernstigste overtredingen, zoals een zware schen-
ding van de landswetten, partner- of kindermishandeling,
overspel, ontucht, verkrachting en incest, wordt vaak formeel
een kerkelijke disciplinaire maatregel opgelegd. Een formele
disciplinaire maatregel kan bestaan uit restricties op de privi-
leges van het lidmaatschap of verlies van het lidmaatschap.

Procedureel begint de kerkelijke discipline wanneer een
presiderende priesterschapsleider een disciplinaire raad
belegt. Een disciplinaire raad beoogt de ziel van de overtreder
te redden, onschuldigen te beschermen, en de zuiverheid, de
integriteit en de goede naam van de kerk te beschermen.

Kerkelijke discipline is een geïnspireerd proces dat tijd
vergt. Dankzij dit proces en de verzoening van Jezus Christus
kan een lid vergiffenis voor zijn zonden ontvangen, zijn
gemoedsrust herwinnen en gesterkt worden tegen verlei-
ding. Wanneer een kerkelijke disciplinaire maatregel is opge-
legd, is daarmee het proces niet ten einde. Het houdt ook in
dat een kind van onze hemelse Vader begeleiding 
blijft krijgen totdat het weer als volwaardig lid wordt opge-
nomen en weer alle zegeningen van de kerk waardig is. Het
beoogde resultaat is pas bereikt als de persoon de verande-
ringen aanbrengt die zijn bekering volledig maken.

Zie ook bekering; vergeving 

Keuzevrijheid

U hebt keuzevrijheid van uw hemelse Vader gekregen,
het vermogen om tussen goed en kwaad te kiezen en zelf-
standig te handelen. Keuzevrijheid is van essentieel belang in
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het heilsplan. Zonder zou u niet kunnen leren of vooruitgang
maken of de Heiland volgen. Met keuzevrijheid bent u ‘vrij
om vrijheid en eeuwig leven te kiezen door de grote
Middelaar van alle mensen, of om gevangenschap en dood te
kiezen, naar de gevangenschap en macht van de duivel’
(2 Nephi 2:27).

Zelfs al vóór uw geboorte stond het u vrij keuzes te
maken. In de voorsterfelijke hemelse raad, presenteerde
Vader in de hemel zijn plan, waar keuzevrijheid een onder-
deel van was. Lucifer kwam in opstand en ‘trachtte de keu-
zevrijheid van de mens te vernietigen’ (Mozes 4:3). Met als
gevolg dat aan Lucifer en allen die hem volgden het voor-
recht van een sterfelijk lichaam werd ontzegd. Het feit dat u
op aarde bent, bevestigt dat u er eerder voor gekozen hebt
het plan van uw hemelse Vader te volgen. 

Ook in dit leven hebt u keuzevrijheid. Uw gebruik van
deze gave bepaalt of u in dit leven en in het volgende geluk-
kig of ongelukkig bent. Hoewel u vrij bent om naar eigen
inzicht te kiezen en te leven, kunt u niet de gevolgen van uw
keuzes kiezen. Die zult u misschien niet onmiddellijk erva-
ren, maar ze zullen altijd volgen. Goede en rechtschapen keu-
zes leiden tot geluk, vrede en eeuwig leven, terwijl zondige
en slechte keuzes uiteindelijk tot hartzeer en ellende leiden.

U bent verantwoordelijk voor uw keuzes. U kunt niet uw
omstandigheden, uw ouders of uw vrienden de schuld geven
als u ervoor kiest ongehoorzaam aan Gods geboden te zijn. U
bent een kind van God met grote kracht. U hebt het in u om,
ongeacht uw omstandigheden, voor rechtschapenheid en
geluk te kiezen.

Ook wordt er van u verwacht dat u de gaven en talenten
ontwikkelt, die u van uw hemelse Vader hebt gekregen. U
zult Hem later moeten uitleggen wat u met uw talenten 
hebt gedaan en hoe u uw tijd hebt besteed. Verspil geen tijd.
Werk hard. Kies ervoor om uit eigen vrije wil veel goeds te
doen.

Keuzevrijheid

98



Relevante verwijzingen: Deuteronomium 11:26–28; 30:15–20; Jozua
24:14–15; 2 Nephi 2; Helaman 14:30–31; LV 58:26–28; 101:78

Zie ook gehoorzaamheid; heilsplan; verleiding

Koffie (zie woord van wijsheid)

Koninkrijken van heerlijkheid

Dankzij de verzoening van Jezus Christus zullen alle
mensen herrijzen. (Zie Alma 11:42–45.) Na onze opstanding
komen wij voor de Heer te staan om te worden geoordeeld.
(Zie Openbaring 20:12; 3 Nephi 27:14.) Ieder van ons krijgt
een eeuwige woonplaats in een bepaald koninkrijk van heer-
lijkheid toegewezen. De Heer onderwees in dit beginsel toen
Hij zei: ‘In het huis mijns Vaders zijn vele woningen’
(Johannes 14:2).

Er zijn drie koninkrijken van heerlijkheid: het celestiale
koninkrijk, het terrestriale koninkrijk en het telestiale
koninkrijk. De heerlijkheid die u beërft, hangt af van de mate
van uw bekering, tot uiting gebracht in uw gehoorzaamheid
aan Gods geboden. Het hangt af van de mate waarin u ‘het
getuigenis van Jezus’ ontving (LV 76:51; zie ook de verzen 74,
79, 101).

Celestiale koninkrijk

Het celestiale koninkrijk is het hoogste van de drie
koninkrijken van heerlijkheid. Wie dit koninkrijk beërft, zal
eeuwig in de tegenwoordigheid van God de Vader en zijn
Zoon Jezus Christus wonen. Dit behoort uw doel te zijn: 
de celestiale heerlijkheid beërven en anderen daarbij behulp-
zaam zijn. Zo’n doel wordt niet na één inspanning bereikt,
maar is het gevolg van een levenslange rechtschapen leef-
wijze en een onveranderlijk voornemen.

Het celestiale koninkrijk is de plek die is bereid voor hen
die ‘het getuigenis van Jezus’ ontvingen en ‘tot volmaking
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gekomen [zijn] door Jezus, de Middelaar van het nieuwe ver-
bond, die deze volmaakte verzoening tot stand heeft gebracht
door het vergieten van zijn eigen bloed’ (LV 76:51, 69). Om
deze gave te beërven, moeten we de heilsverordeningen ont-
vangen, de geboden onderhouden en ons van onze zonden
bekeren. In Leer en Verbonden 76:50–70, 92–96 kunt u meer
lezen over wie de celestiale heerlijkheid beërven.

In januari 1836 ontving de profeet Joseph Smith een
openbaring, waaruit hij meer te weten kwam over de ver-
eisten om de celestiale heerlijkheid te beërven. De hemelen 
gingen open en hij zag het celestiale koninkrijk. Hij was ver-
wonderd dat hij daar zijn broer Alvin zag, omdat Alvin over-
leden was zonder de verordening van de doop te ondergaan.
(Zie LV 137:1–6.) Toen hoorde de profeet Joseph de stem van
de Heer:

‘Allen die gestorven zijn zonder kennis van dit evange-
lie, maar het aangenomen zouden hebben indien zij langer
hadden mogen blijven, zullen erfgenaam zijn van het celesti-
ale koninkrijk van God; ook allen die van nu af aan zullen
sterven zonder kennis ervan, maar het met geheel hun 
hart zouden hebben aangenomen, zullen erfgenaam van 
dat koninkrijk zijn; want Ik, de Heer, zal alle mensen oorde-
len naar hun werken, naar het verlangen van hun hart’ 
(LV 137:7–9).

Verder zei de profeet Joseph over deze openbaring: ‘En
ik zag ook dat alle kinderen die sterven eer ze de jaren van
verantwoordelijkheid bereikt hebben, behouden worden in
het celestiale koninkrijk van de hemel’ (LV 137:10).

Uit een andere openbaring aan de profeet Joseph leren we
dat het celestiale koninkrijk uit drie graden bestaat. Om ver-
hoogd te worden tot de hoogste graad en een eeuwige gezins-
relatie te behouden, moeten we ‘het nieuw en eeuwigdurend
huwelijksverbond’ aangaan en dat verbond trouw blijven.
Met andere woorden: het tempelhuwelijk is een vereiste om
de hoogste graad van celestiale heerlijkheid te ontvangen.
(Zie LV 131:1–4.) Allen die het nieuw en eeuwigdurend huwe-
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lijksverbond waardig zijn, zullen de kans krijgen dat verbond
te sluiten, hetzij hier, hetzij in het hiernamaals.

Terrestriale koninkrijk

Wie de terrestriale heerlijkheid beërven, ontvangen ‘van
de tegenwoordigheid van de Zoon [...], maar niet van de vol-
heid van de Vader. Daarom, het zijn terrestriale lichamen, en
geen celestiale lichamen, en zij verschillen in heerlijkheid
zoals de maan verschilt van de zon’ (LV 76:77–78). In zijn
algemeenheid zijn de mensen in het terrestriale koninkrijk
eerzame mensen ‘die door de listigheid der mensen werden
verblind’ (LV 76:75). Deze groep omvat leden van de kerk 
die ‘niet kloekmoedig [waren] in het getuigenis van Jezus’
(LV 76:79). Ook wie het evangelie in dit sterfelijk leven afwe-
zen, maar die het later in de geestenwereld accepteerden (zie
LV 76:73–74) maken deel uit van deze groep. In Leer en
Verbonden 76:71–80, 91, 97 kunt u meer lezen over wie de
terrestriale heerlijkheid beërven. 

Telestiale koninkrijk

De telestiale heerlijkheid is bestemd voor mensen die
‘het evangelie van Christus niet hebben ontvangen, noch 
het getuigenis van Jezus’ (LV 76:82). Zij zullen hun heerlijk-
heid krijgen als zij worden vrijgelaten uit de gevangenis in de
geestenwereld, die soms de hel wordt genoemd. (Zie LV
76:84, 106.) In Leer en Verbonden 76:81–90, 109–112 kunt u
meer lezen over wie de telestiale heerlijkheid beërven.

Verderf

Sommige mensen zullen geen enkel koninkrijk van heer-
lijkheid waardig zijn. Zij worden de ‘zonen des verderfs’
genoemd en moeten ‘zich schikken naar een koninkrijk dat
geen koninkrijk van heerlijkheid is’ (LV 76:32; 88:24). Dat is
de toestand van hen ‘die [Gods] macht kennen, en daarvan
deelgenoot zijn gemaakt, en zich door de macht van de dui-
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vel hebben laten overwinnen, en de waarheid verloochenen
en [Gods] macht trotseren’ (LV 76:31; zie ook de verzen 30,
32–49).

Relevante verwijzingen: 1 Korintiërs 15:40–42; LV 88:20–39; 130:18–19

Zie ook eeuwig leven; heilsplan; hel; hemel, verzoening van Jezus Christus

Kruis

Het kruis is in veel christelijke kerken het symbool van
de dood en opstanding van de Heiland en een oprechte
geloofsexpressie. Ook de leden van De Kerk van Jezus
Christus van de Heiligen der Laatste Dagen gedenken eer-
biedig het lijden van de Heiland. Maar omdat onze Heiland
leeft, gebruiken we niet het symbool van zijn dood als sym-
bool van ons geloof.

Uw leven moet de expressie van uw geloof zijn. Denk
eraan dat u zich met uw doop en bevestiging ertoe heeft ver-
bonden de naam van Jezus Christus op u te nemen. Vrienden
en kennissen zullen dan zien dat u van de Heiland en zijn
werk houdt.

De enige leden van de kerk die het kruissymbool dragen
zijn legerpredikanten van de kerk, die het op hun militaire uni-
form dragen om aan te geven dat ze christelijk predikant zijn. 

Zie ook Jezus Christus; opstanding; verzoening van Jezus Christus

Kruisiging (zie kruis; verzoening van Jezus Christus)

Kuisheid

Kuisheid is seksuele reinheid, een toestand die ‘God
welgevallig is’ (Jakob 2:7). Kuisheid wil zeggen dat u zedelijk
rein bent in gedachten, woorden en daden. U kunt geen sek-
suele relatie hebben voordat u wettig getrouwd bent. Binnen
het huwelijk dient u volkomen trouw te zijn aan uw man of
vrouw.
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De seksuele relatie tussen man en vrouw is prachtig en
heilig. Die relatie is door God gegeven voor de schepping
van kinderen en voor de uiting van liefde binnen het huwe-
lijk.

Satan heeft het in onze tijd voor elkaar gekregen dat veel
mensen zijn gaan geloven dat seks buiten het huwelijk geoor-
loofd is. Maar in Gods ogen is het een ernstige zonde. Het is
misbruik van het vermogen dat Hij ons gegeven heeft om leven
te scheppen. De profeet Alma heeft gezegd dat seksuele zon-
den ernstiger zijn dan andere zonden, uitgezonderd moord en
verloochening van de Heilige Geest. (Zie Alma 39:3–5.)

Soms praten mensen zich aan dat een seksuele relatie bui-
ten het huwelijk geoorloofd is als beide partijen van elkaar
houden. Dat is niet waar. De wet van kuisheid overtreden en
iemand anders daartoe aanzetten is geen uiting van liefde.
Mensen die van elkaar houden, zullen nooit elkaars geluk en
veiligheid in gevaar brengen in ruil voor kortstondig genot. 

Als mensen genoeg om elkaar geven om zich aan de wet
van kuisheid te houden, zal hun liefde, vertrouwen en toe-
wijding toenemen, wat zal leiden tot meer geluk en harmo-
nie. Relaties die zijn gebaseerd op onzedelijkheid verzuren
daarentegen al gauw. Wie zich inlaten met onzedelijkheid
voelen vaak angst, schuld en schaamte. En de positieve
gevoelens die bestonden in hun relatie maken spoedig plaats
voor verbittering, jaloezie en haat. 

Onze hemelse Vader heeft ons de wet van kuisheid gege-
ven om ons te beschermen. Gehoorzaamheid aan deze wet is
van wezenlijk belang voor innerlijke vrede, een sterk karak-
ter en het gezinsgeluk. Doordat u zich seksueel rein houdt,
blijft u verschoond van de geestelijke en emotionele schade
die altijd volgt op seksuele omgang tussen personen die niet
met elkaar gehuwd zijn. U stelt zich open voor de leiding,
kracht, troost en bescherming van de Heilige Geest. Ook vol-
doet u aan een belangrijke vereiste voor een tempelaanbeve-
ling en deelname aan de tempelverordeningen.
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Seksuele zonden

De Heer en zijn profeten veroordelen seksuele onzedelijk-
heid. Alle seksuele relaties buiten het huwelijk zijn in strijd
met de wet van kuisheid en zijn lichamelijk en geestelijk
gevaarlijk voor wie zich eraan overgeeft.

De tien geboden bevatten het gebod om geen echtbreuk
te plegen, dat is de seksuele omgang van een getrouwde man
met iemand anders dan zijn vrouw, of van een getrouwde
vrouw met iemand anders dan haar man. (Zie Exodus 20:14.)
De apostel Paulus heeft gezegd dat het Gods wil is dat we
ons ‘onthouden van ontucht’, wat seksuele omgang is van
een ongehuwd persoon met iemand anders (1 Tessaloni-
cenzen 4:3, Willibrordvertaling.) De hedendaagse profeten
spreken zich herhaaldelijk uit tegen deze zonden en tegen het
kwaad van seksueel misbruik.

Evenals andere schendingen van de wet van kuisheid is
homoseksualiteit een ernstige zonde. Zij gaat regelrecht in
tegen wat de menselijke seksualiteit beoogt. (Zie Romeinen
1:24–32.) Zij verstoort liefdevolle relaties en verhindert men-
sen de hand te leggen op de zegeningen die het gezinsleven
en de heilsverordeningen van het evangelie te bieden hebben.

’s Heren norm van persoonlijke reinheid behelst echter
meer dan onthouding van seksuele omgang buiten het huwe-
lijk. De Heer verwacht dat zijn discipelen een hoge morele
norm naleven, inclusief volkomen trouw aan de partner in
gedachte en daad. In de bergrede heeft Hij gezegd: ‘Gij hebt
gehoord, dat er gezegd is: Gij zult niet echtbreken. Maar Ik
zeg u: Een ieder, die een vrouw aanziet om haar te begeren,
heeft in zijn hart reeds echtbreuk met haar gepleegd’
(Matteüs 5:27–28). In de laatste dagen heeft Hij gezegd: ‘Gij
zult niet (…) echtbreken, (...) noch iets dergelijks doen’ (LV
59:6). En Hij heeft nogmaals nadruk gelegd op het beginsel
dat Hij in de bergrede leerde: ‘Hij die een vrouw aanziet om
haar te begeren, of wie in hun hart overspel plegen, die zul-
len de Geest niet hebben, maar zullen het geloof verlooche-

Kuisheid

104



nen en vrezen’ (LV 63:16). Deze waarschuwingen gelden
voor alle mensen, gehuwd of ongehuwd.

Als u een seksuele zonde heeft begaan, spreek dan met
uw bisschop of gemeentepresident. Hij zal u helpen bij het
bekeringsproces. (Zie ‘Bekering’, pp. 13–21.)

Als u last hebt van verleidingen van seksuele aard, inclu-
sief homoseksuele gevoelens, geef daar dan niet aan toe. U
kunt ervoor kiezen dergelijk gedrag af te wijzen. U kunt de
hulp van de Heer ontvangen door te bidden voor kracht en te
werken aan het probleem. Tegelijk dient u om raad naar uw
bisschop of uw gemeentepresident te gaan. Hij zal u helpen.

De wet van kuisheid naleven

Hoe sterk de verleiding ook mag zijn, de Heer zal u de
kracht geven die te weerstaan als u ervoor kiest Hem te vol-
gen. De apostel Paulus heeft verklaard: ‘Gij hebt geen boven-
menselijke verzoeking te doorstaan. En God is getrouw, die
niet zal gedogen, dat gij boven vermogen verzocht wordt,
want Hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen,
zodat gij ertegen bestand zijt’ (1 Korintiërs 10:13). Met de vol-
gende adviezen kunt u afrekenen met de veelvuldige,
schaamteloze verleidingen in de wereld:

Besluit nu om kuis te zijn. U hoeft die beslissing maar een
keer te nemen. Neem die beslissing nu, voordat de verleiding
zich voordoet, en laat dat besluit zo rotsvast zijn dat u nooit
zult wankelen. Neem u nu voor dat u buiten het huwelijk
nooit iets zult doen wat de krachtige emoties oproept die
alleen in het huwelijk geoorloofd zijn. Wek die emoties ook
niet bij een ander of uzelf op. Neem u nu voor dat u volko-
men trouw aan uw partner zult zijn. 

Beheers uw gedachten. Niemand begaat van het ene op het
andere moment een seksuele zonde. Onzedelijke daden
beginnen altijd met onreine gedachten. Als u speelt met
onfatsoenlijke of onzedelijke gedachten hebt u reeds de eer-
ste stap naar onzedelijkheid gezet. Ga direct weg als er een
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situatie ontstaat die tot zonde kan leiden. Bid dat u altijd de
kracht zult hebben om verleidingen te weerstaan en uw
gedachten te beheersen. Maak dit deel van uw dagelijkse
gebeden.

Blijf bij pornografie weg. Kijk of luister niet naar iets, of
lees niets dat het menselijk lichaam of seksueel gedrag zo
voorstelt of omschrijft dat het seksuele gevoelens oproept.
Pornografisch materiaal is verslavend en vernietigend. Het
zal u beroven van uw zelfrespect en u afstompen voor de
schoonheid van het leven. Het kan u neerhalen en leiden tot
slechte gedachten en onzedelijk gedrag.

Als u niet getrouwd bent en uitgaat, behandel uw uitgaan-
spartner dan met respect. Zie hem of haar nooit als het voor-
werp van uw wellustige verlangens. Plan zorgvuldig
positieve en constructieve activiteiten, zodat u en uw uit-
gaanspartner niet alleen zijn en niets te doen hebben. Blijf op
veilige plaatsen, waar zelfbeheersing geen probleem vormt.
Doe niet mee aan gesprekken of activiteiten die seksuele
gevoelens oproepen. Zoen niet hartstochtelijk, ga niet naast
of boven op elkaar liggen, raak de geslachtsdelen van een
ander niet aan, met of zonder kleding. Laat een ander dat ook
niet bij u doen.

Als u getrouwd bent, wees dan trouw aan uw huwelijkspart-
ner in gedachte, woord en daad. De Heer heeft gezegd: ‘Gij zult
uw vrouw liefhebben met geheel uw hart, en haar aankleven
en geen ander. En wie een vrouw aanziet om haar te begeren,
zal het geloof verloochenen en zal de Geest niet hebben; 
en als hij zich niet bekeert, zal hij uitgeworpen worden’ 
(LV 42:22–23). Flirt op geen enkele wijze. Wacht u er zoveel
mogelijk voor om alleen te zijn met iemand van het andere
geslacht. Stel uzelf de vraag of uw partner blij zou zijn als 
hij of zij op de hoogte zou zijn van uw woorden of daden.
Denk aan de raad van de apostel Paulus: ‘Onthoudt u van
alle [schijn] van kwaad’ (1 Tessalonicenzen 5:22). Als u uit de
buurt blijft van zulke situaties krijgt verleiding geen kans.
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Vergiffenis voor bekeerlijken

De beste koers is volledige zedelijke reinheid. Het is ver-
keerd om seksuele zonden te begaan met de gedachte dat u
zich later eenvoudig kunt bekeren. Deze houding is zondig
op zich en verraadt gebrek aan eerbied voor de Heer en de
verbonden die u met Hem hebt gesloten. Als u echter toch
seksuele zonden hebt begaan, biedt de Heer u vergiffenis aan
op voorwaarde dat u zich bekeert.

Bekering is moeilijk, maar het is mogelijk. U kunt weer
rein worden. (Zie Jesaja 1:18.) De wanhoop van de zonde 
kan vervangen worden door de zoete vrede van vergiffenis.
Wat u moet doen om u te bekeren, leest u onder ‘Bekering’,
pp. 13–21.

Bereid u voor op de dag dat u weer waardig bent om 
de tempel te betreden. Denk daarbij aan de woorden van de
psalmist:

‘Wie mag de berg des Heren beklimmen, wie mag staan
in zijn heilige stede?

‘Die rein is van handen en zuiver van hart’ (Psalmen
24:3–4).

Relevante verwijzingen: Exodus 20:14; 1 Korintiërs 6:18–20; Alma 38:12;
3 Nephi 12:27–30

Zie ook huwelijk; pornografie

Leer en Verbonden (zie Schriften)

Licht van Christus

Het licht van Christus gaat uit ‘van de tegenwoordigheid
Gods om de uitgestrektheid der ruimte te vervullen.’ Het is
‘het licht dat in alle dingen is, dat leven geeft aan alle dingen,
dat de wet is waardoor alle dingen worden bestuurd’ (LV
88:12–13; zie ook de verzen 6–11). Deze macht beïnvloedt het
leven van alle mensen ten goede. (Zie Johannes 1:9; LV 93:2.)
In de Schriften wordt het licht van Christus soms de Geest
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des Heren, de Geest van God, de Geest van Christus, of het
licht des levens genoemd.

Het licht van Christus moet niet verward worden met de
Heilige Geest. Het is geen persoon zoals de Heilige Geest. De
invloed van het licht van Christus leidt mensen tot het ware
evangelie, tot de doop en tot de gave van de Heilige Geest.
(Zie Johannes 12:46; Alma 26:14–15.)

Het geweten is een uiting van het licht van Christus,
waarmee we tussen goed en kwaad kunnen kiezen. De pro-
feet Mormon heeft geschreven: ‘De Geest van Christus wordt
aan ieder mens gegeven, opdat hij goed van kwaad zal kun-
nen onderscheiden; welnu, ik toon u de wijze van oordelen;
want alles wat uitnodigt om goed te doen en overreedt 
om in Christus te geloven, wordt door de macht en gave van
Christus uitgezonden; daarom kunt gij met volmaakte kennis
weten dat het van God is. (...) En nu, mijn broeders, aange-
zien gij het licht kent waarmee gij kunt oordelen, welk licht
het licht van Christus is, ziet toe dat gij niet verkeerd oor-
deelt; want met datzelfde oordeel waarmee gij oordeelt, zult
ook gij geoordeeld worden’ (Moroni 7:16, 18).

Relevante verwijzingen: Johannes 8:12; Alma 28:14

Zie ook geweten; Heilige Geest

Liefde

Liefde is een innig gevoel van toewijding, zorg en toege-
negenheid. Liefde voor God en voor de medemens is een
kenmerk van de discipelen van Jezus Christus. (Zie Matteüs
22:35–40; Johannes 13:34–35; 2 Nephi 31:20.) We tonen onze
liefde voor Vader in de hemel door zijn geboden te onder-
houden en zijn kinderen te dienen. We kunnen onze liefde
voor anderen uiten door vriendelijk voor ze te zijn, naar ze te
luisteren, met ze te treuren, ze te troosten, ze te dienen, voor
ze te bidden, ze over het evangelie te vertellen en een vriend
van ze te zijn.
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Onze liefde voor onze medemensen neemt toe als we
bedenken dat we allemaal kinderen van God zijn — dat we
naar de geest broeders en zusters zijn. De liefde die uit dit
besef ontstaat, heeft de kracht om alle grenzen van land,
gezindte en huidskleur te overstijgen.

Relevante verwijzingen: Leviticus 19:18, 34; Deuteronomium 6:5; Lucas
6:31–36; Johannes 15:9–15; 1 John 4:7–21; Mosiah 4:14–15; LV 4:5; 12:8;
112:11; 121:41–45

Melchizedeks priesterschap

‘Er zijn in de kerk twee priesterschappen, namelijk 
het Melchizedeks en het Aäronisch’ (LV 107:1). Het Mel-
chizedeks priesterschap, dat ‘naar de orde van de Zoon van
God’ (LV 107:3) is, is de hoogste van de twee. Het ‘omvat het
recht van presideren en bezit de macht en het gezag over alle
ambten in de kerk’ (LV 107:8). Het omvat ook ‘de sleutels van
alle geestelijke zegeningen van de kerk’ (LV 107:18). Het is ver-
noemd naar een grote hogepriester die in de tijd van de pro-
feet Abraham leefde. (Zie LV 107:2–4; zie ook Alma 13:14–19.)

De kerkleiders besturen de kerk en geven leiding aan de
verkondiging van het evangelie in de wereld met het gezag
van het Melchizedeks priesterschap. In de verordeningen
van het Melchizedeks priesterschap ‘is de macht der godde-
lijkheid kenbaar’ (LV 84:20).

Dit hoge priesterschap is aan Adam gegeven en is altijd
op aarde als de Heer zijn evangelie openbaart. Het is tijdens
de grote afval van de aarde weggenomen, maar hersteld in
mei 1829, toen de apostelen Petrus, Jakobus en Johannes het
aan Joseph Smith en Oliver Cowdery verleenden.

De ambten in het Melchizedeks priesterschap zijn 
apostel, zeventiger, patriarch, hogepriester en ouderling. De
president van de hoge priesterschap is de president van de
kerk. (Zie LV 107:64–66.)

Een man in de kerk moet Melchizedeks-priesterschaps-
drager zijn om in de tempel de begiftiging te kunnen ont-
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vangen en voor eeuwig aan zijn gezin te kunnen worden ver-
zegeld. Melchizedeks-priesterschapsdragers hebben het
gezag om de zieken te zalven en hun familieleden en ande-
ren een zegen te geven. Met goedkeuring van de preside-
rende priesterschapsleiders kunnen zij de gave van de
Heilige Geest verlenen en anderen tot een ambt in het
Aäronisch en Melchizedeks priesterschap ordenen.

Als een man het Melchizedeks priesterschap ontvangt, gaat
hij de eed en het verbond van het priesterschap aan. Hij ver-
bindt zich ertoe om getrouw te zijn, zijn roeping groot te maken,
‘de woorden van eeuwig leven nauwkeurig na te komen’, en
‘naar ieder woord dat uit de mond Gods uitgaat’ te leven.’ Wie
zijn verbond nakomt, wordt geheiligd door de Geest en ont-
vangt ‘alles wat [de] Vader heeft’. (Zie LV 84:33–44.)

Zie ook Aäronisch priesterschap; priesterschap

Zie ook barmhartigheid; gehoorzaamheid; naastenhulp; naastenliefde

Millennium

Een millennium is een tijdperk van duizend jaar. Als 
we spreken over ‘het millennium’ hebben we het over de dui-
zend jaar die volgt op de wederkomst van de Heiland. (Zie
Openbaring 20:4; LV 29:11.) Tijdens het millennium 
zal Christus in eigen persoon op aarde regeren. (Zie
Geloofsartikelen 1:10.)

Het millennium zal een tijd van rechtschapenheid en
vrede zijn. De Heer heeft geopenbaard: ‘Te dien dage zal 
de vijandschap van de mensen, en de vijandschap van de die-
ren, ja, de vijandschap van alle vlees, voor mijn aangezicht
ophouden’ (LV 101:26; zie ook Jesaja 11:6–9). ‘Satan zal
gebonden worden, zodat hij geen plaats zal hebben in het
hart der mensenkinderen’ (LV 45:55; zie ook Openbaring
20:1–3). 

Gedurende het millennium zullen alle mensen goed en
rechtvaardig zijn, maar velen zullen niet de volheid van het
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evangelie hebben. Vandaar dat de leden van de kerk zen-
dingswerk zullen doen.

Ook zullen de leden van de kerk in het millennium 
deelnemen aan het tempelwerk. De heiligen zullen tempels
blijven bouwen en de verordeningen namens hun overleden
verwanten blijven ontvangen. Met behulp van openbaring
zullen ze de verslagen van hun voorouders opmaken, hele-
maal terug tot Adam en Eva.

Na die duizend jaar van volkomen rechtschapenheid 
en vrede zal Satan ‘voor een korte tijd worden losgelaten,
opdat hij zijn legers bijeen kan brengen.’ De legers van Satan
zullen ten strijde trekken tegen de hemelse heirscharen, die
worden aangevoerd door Michaël, ofwel Adam. Satan en zijn
volgelingen zullen worden verslagen en voorgoed worden
uitgeworpen. (Zie LV 88:111–115.)

Relevante verwijzingen: LV 45:55–59; 101:22–34; 133:25

Zie ook wederkomst van Jezus Christus

Mishandeling

Mishandeling is de kwaadwillig bejegening van anderen
met letsel of leed als gevolg. Daarbij lopen psyche en geest,
en vaak ook het lichaam, schade op. Vaak zijn verwarring,
twijfel, wantrouwen en angst het resultaat. Mishandeling is
in strijd met de wetten van de samenleving en druist regel-
recht in tegen de leringen van de Heiland. De Heer keurt
mishandeling in elke vorm af — lichamelijk, seksueel, ver-
baal of emotioneel. Indien men zich schuldig maakt aan mis-
handeling kan dat kerkelijke discipline tot gevolg hebben.

Advies voor de pleger

Als u anderen mishandeld hebt, moet u zich bekeren van
uw zonde. Smeek de Heer om vergiffenis. Vraag uw slachtof-
fers om vergiffenis. Spreek met uw bisschop of gemeentepre-
sident, zodat hij u bij het bekeringsproces kan helpen en, zo
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nodig, kan zorgen voor aanvullende begeleiding of andere
hulp.

Als uw agressieve gedrag ontstaat uit boosheid, leer dan
uw woede te beheersen. Bid de Heer om hulp. Met een
eeuwig perspectief zult u zien dat uw woede bijna altijd
wordt veroorzaakt door onbelangrijke dingen. 

Als u zich aan seksueel misbruik schuldig hebt gemaakt,
dient u zelfbeheersing aan te leren. Denk eraan dat uw
gedachten een krachtige invloed op uw leven hebben —
‘Zoals iemand diep in zijn hart denkt, zo is hij’ (Spreuken
23:7; naar de King Jamesbijbel). Keer u af van pornografie en
al het andere dat tot stimulering van onzedelijke seksuele
verlangens kan leiden. Bid dat ‘deugd onophoudelijk uw
gedachten [zal] sieren’ (LV 121:45).

Hulp voor slachtoffers van mishandeling

Als u slachtoffer bent van mishandeling dient u
onmiddellijk hulp te zoeken. Praat met uw priesterschapslei-
der, doorgaans uw bisschop of gemeentepresident maar
soms ook een lid van het ring- of districtspresidium. Hij kan
u aangeven wat u moet doen.

U treft zeer zeker geen blaam voor andermans schade-
lijke gedrag. U hoeft zich niet schuldig te voelen. Als u het
slachtoffer bent van verkrachting of enig ander seksueel mis-
bruik, of u nu door een kennis, een vreemde of zelfs een fami-
lielid bent misbruikt, u bent geenszins schuldig aan seksuele
zonde. U bent onschuldig en uw hemelse Vader houdt van u.

Bid om de vrede die alleen door Jezus Christus en zijn
verzoening komt. (Zie Johannes 14:27; 16:33.) De Heiland
heeft al uw pijnen en smarten doorgemaakt, ook die welke u
door anderen zijn aangedaan, en Hij weet hoe Hij u moet hel-
pen. (Zie Alma 7:11–12.) In plaats van op wraak te zinnen,
kunt u zich beter concentreren op zaken waarover u controle
hebt, zoals uw eigen visie op het leven. Bid dat u de kracht
zult krijgen om vergiffenis te schenken aan wie u pijn hebben
gedaan.
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Houd contact met uw priesterschapsleider, zodat hij u
door het emotionele genezingsproces kan loodsen. Dankzij
de zegeningen van het evangelie kunt u de misbruikcyclus
doorbreken en vrijkomen van lijden. 

Relevante verwijzingen: Matteüs 18:1–6; LV 121:34–46

Zie ook bekering; vergeving 

Naastenhulp

Ware discipelen van Jezus Christus willen hun naasten
graag helpen. De Heiland heeft gezegd: ‘Hieraan zullen allen
weten, dat gij discipelen van Mij zijt, indien gij liefde hebt
onder elkander’ (Johannes 13:35).

Met uw doop heeft u er zich toe verbonden om de naam
van Jezus Christus op u te nemen. De profeet Alma heeft dit
verbond aan een groep bekeerlingen die zich wilde laten
dopen, uitgelegd. Hij zag dat zij verlangden ‘tot de kudde
Gods toe te treden’ en daarvoor bereid waren zinvolle naas-
tenhulp te geven — ‘elkaars lasten te dragen, opdat zij licht
zullen zijn’ en ‘te treuren met hen die treuren; ja, en hen te
vertroosten die vertroosting nodig hebben’ (Mosiah 18:8–9).

Neem de Heiland als voorbeeld wanneer u anderen
dient. Hoewel Hij als Zoon van God op aarde kwam, hielp
Hij nederig alle mensen om Zich heen. Hij verklaarde: ‘Ik ben
in uw midden als dienaar’ (Lucas 22:27).

De Heiland heeft met een gelijkenis aangegeven hoe
belangrijk het is anderen te dienen. In deze gelijkenis 
keert Hij in heerlijkheid terug naar de aarde en scheidt 
de goeden van de kwaden. Tot de goeden zegt Hij: ‘Komt, 
gij gezegenden mijns Vaders, beërft het Koninkrijk, dat u
bereid is van de grondlegging der wereld af. Want Ik heb
honger geleden en gij hebt Mij te eten gegeven. Ik heb dorst
geleden en gij hebt Mij te drinken gegeven, Ik ben een vreem-
deling geweest en gij hebt Mij gehuisvest, naakt en 
gij hebt Mij gekleed, ziek en gij hebt Mij bezocht; Ik ben in 
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de gevangenis geweest en gij zijt tot Mij gekomen’ (Matteüs
25:34–36).

De rechtvaardigen begrijpen niet goed wat Hij zegt en zij
vragen Hem: ‘Here, wanneer hebben wij U hongerig gezien
en hebben wij U gevoed, of dorstig en hebben wij U te drin-
ken gegeven? Wanneer hebben wij U als vreemdeling gezien
en hebben U gehuisvest, of naakt en hebben U gekleed?
Wanneer hebben wij U ziek of in de gevangenis gezien en zijn
tot U gekomen?’ (Matteüs 25:37–39).

Dan antwoordt de Heer hun: ‘In zoverre gij dit aan één
van deze mijn minste broeders hebt gedaan, hebt gij het Mij
gedaan’ (Matteüs 25:40).

De Heiland nodigt u uit om uzelf te geven in de dienst
van uw naasten. Uw mogelijkheden daartoe zijn onbegrensd.
Kijk elke dag of u iemand blij kunt maken, iets aardigs voor
iemand kunt doen, iets voor anderen kunt doen wat ze zelf
niet kunnen doen, iemand over het evangelie kunt vertellen.
Stel u open voor de influisteringen van de Geest, die u aan-
zet tot naastenhulp. U zult merken dat anderen gelukkig
maken de ware sleutel tot geluk is.

Relevante verwijzingen: Matteüs 22:35–40; 25:41–46; Lucas 10:25–37;
Galaten 5:13–14; Mosiah 2:17

Zie ook liefde; naastenliefde

Naastenliefde

Naastenliefde is ‘de reine liefde van Christus’ of ‘eeu-
wigdurende liefde’ (Moroni 7:47; 8:17). De profeet Mormon
heeft gezegd: ‘Naastenliefde is lankmoedig en goedertieren
en niet afgunstig en niet opgeblazen; zij zoekt zichzelf niet,
wordt niet verbitterd, rekent het kwade niet toe en is niet
blijde over ongerechtigheid, maar zij is blijde met de waar-
heid; zij verdraagt alle dingen, gelooft alle dingen, hoopt alle
dingen en doorstaat alle dingen’ (Moroni 7:45; zie ook
1 Korintiërs 13:4–7).

Naastenliefde

114



Jezus Christus is het volmaakte voorbeeld van naasten-
liefde. In zijn aardse bediening is Hij altijd ‘rondgegaan, wel-
doende’, het evangelie verkondigend en erbarmen tonend
voor de armen, gekwelden en bedroefden. (Zie Matteüs 4:23;
Marcus 6:6; Handelingen 10:38.) Zijn opperste expressie van
naastenliefde was zijn oneindige verzoening. Hij heeft
gezegd: ‘Niemand heeft grotere liefde, dan dat hij zijn leven
inzet voor zijn vrienden’ (Johannes 15:13). Dat was de hoog-
ste daad van lankmoedigheid, van minzaamheid en van
onzelfzuchtigheid die we ooit zullen kennen. Begrip van de
duurzame liefde van de Heiland stelt u in staat geloof te oefe-
nen en u van uw zonden te bekeren, omdat u erop kunt ver-
trouwen dat Hij u zal vergeven en u zal sterken in uw
naleving van het evangelie.

De Heiland wil dat u zijn liefde aanneemt, en Hij wil ook
dat u er anderen in laat delen. Hij heeft tegen zijn discipelen
verklaard: ‘Een nieuw gebod geef Ik u, dat gij elkander lief-
hebt; gelijk Ik u liefgehad heb, dat gij ook elkander liefhebt.
Hieraan zullen allen weten, dat gij discipelen van Mij zijt,
indien gij liefde hebt onder elkander’ (Johannes 13:34–35).
Neem uw Heiland als voorbeeld in uw relatie tot uw gezinsle-
den en anderen. Span u in om altijd lief te hebben zoals Hij
liefheeft, met mededogen, geduld en barmhartigheid.

Doordat u Jezus’ volmaakte liefde blijft ervaren en christe-
lijke liefde voor anderen tentoonspreidt, zult u merken dat uw
liefde toeneemt. U zult zien dat u in de dienst van de Heer veel
vreugde ervaart. De Heilige Geest zal voortdurend uw metge-
zel zijn, die leiding geeft aan uw diensten en in uw relatie tot
anderen. Zo bent u voorbereid om de Heer bij het laatste oor-
deel te ontmoeten, waar Hij u zal belonen naar de toewijding
die u aan zijn werk heeft besteed. Mormon heeft uitgelegd:

‘Indien gij geen naastenliefde hebt, zijt gij niets, want de
naastenliefde vergaat nimmer. Houdt daarom vast aan de
naastenliefde, die het voornaamste van alles is, want alle din-
gen moeten vergaan —
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‘maar de naastenliefde is de reine liefde van Christus en
zij houdt eeuwig stand; en wie ook ten laatsten dage in het
bezit daarvan wordt bevonden, met hem zal het wel zijn.

‘Welnu, mijn geliefde broeders, bidt tot de Vader met alle
kracht van uw hart dat gij met die liefde — die Hij heeft
geschonken aan allen die ware volgelingen zijn van zijn Zoon
Jezus Christus — vervuld zult zijn, opdat gij zonen van God
zult worden; opdat wij, wanneer Hij verschijnt, Hem gelijk
zullen zijn, want wij zullen Hem zien zoals Hij is; opdat wij
die hoop zullen hebben; opdat wij gereinigd zullen worden
zoals Hij rein is’ (Moroni 7:46–48).

Relevante verwijzingen: Matteüs 25:31–46; 1 Johannes 4:18; Ether
12:33–34; LV 12:8; 34:3; 121:45

Zie ook naastenhulp; liefde

Nederigheid

Nederigheid wil zeggen dat u dankbaar bent en inziet
dat u afhankelijk bent van de Heer — dat u voortdurend
behoefte heeft aan zijn steun. Het wil zeggen dat u inziet dat
uw talenten en capaciteiten gaven van God zijn. Nederigheid
is zeker geen teken van zwakheid, bedeesdheid of angst; het
is een teken dat u weet waar uw sterkte vandaan komt. U
kunt zowel nederig als onbevreesd zijn. U kunt zowel nede-
rig als moedig zijn.

Jezus Christus is ons grootste voorbeeld van nederig-
heid. Gedurende zijn aardse bediening heeft Hij altijd aange-
geven dat Hij voor zijn kracht afhankelijk was van zijn Vader.
Hij heeft gezegd: ‘Ik kan van Mijzelf niets doen. (...) Ik zoek
niet mijn wil, doch de wil van Hem, die Mij gezonden heeft’
(Johannes 5:30).

De Heer zal u sterken als u zich voor Hem vernedert.
Jakobus leerde: ‘God wederstaat de hoogmoedigen, maar de
nederigen geeft Hij genade. (...) Vernedert u voor de Here, en
Hij zal u verhogen’ (Jakobus 4:6, 10).
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Relevante verwijzingen: Matteüs 18:4; 23:12; 26:39; Lucas 22:42; 1 Petrus
5:5–6; Mosiah 4:11–12; 15:6–7; Alma 5:27–28; Helaman 3:33–35; Ether
12:27; LV 12:8; 67:10; 112:10; 136:32–33

Offeren

Wanneer we een offer brengen, geven we iets van
waarde op voor iets dat grotere waarde heeft. Als heiligen
der laatste dagen hebben we de kans om wereldse dingen op
te geven voor de Heer en zijn koninkrijk. De leden van De
Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen
dienen bereid te zijn elk offer te brengen dat de Heer van hen
vereist. Als er geen offers van ons verlangd werden, zouden
we nooit het geloof kunnen ontwikkelen dat we nodig heb-
ben voor ons eeuwig heil.

De verzoening van Jezus Christus is het grote en eeuwige
offer in het middelpunt van het evangelie. (Zie Alma 34:8,
6–16.) Vóór de Heiland de verzoening tot stand bracht, bracht
zijn verbondsvolk dierenoffers symbolisch voor zijn offer. Dit
gebruik vestigde hun aandacht op de verzoening die komen
ging. (Zie Mozes 5:4–8.) Het gebod om dierenoffers te 
brengen, is met de dood van Jezus Christus geëindigd.
Tegenwoordig nemen wij in de kerk ter gedachtenis van de
verzoening van de Heiland deel aan het avondmaal.

Behalve het zoenoffer van Jezus Christus indachtig te
zijn, dienen we ook ons eigen offer te brengen: een gebroken
hart en een verslagen geest. De Heiland heeft gezegd: ‘Gij
zult Mij geen bloedvergieten meer offeren; ja, uw offeranden
en uw brandoffers moeten worden afgeschaft, (...). Maar gij
zult Mij als offer een gebroken hart en een verslagen geest
brengen. En wie tot Mij komt met een gebroken hart en een
verslagen geest, die zal Ik dopen met vuur en met de Heilige
Geest’ (3 Nephi 9:19–20).

Een gebroken hart en een verslagen geest hebben, wil
zeggen dat u nederig bent en ontvankelijk voor de wil van
God en de raad van de leiders van de kerk. Het betekent ook
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dat u diep verdriet voor zonde voelt en een oprecht verlan-
gen hebt om u te bekeren. De profeet Lehi heeft nadruk
gelegd op het belang van deze offerbereidheid: ‘Zie, Hij geeft
Zichzelf als offer voor de zonde om aan de doeleinden der
wet te voldoen voor allen die een gebroken hart en een ver-
slagen geest hebben; en voor niemand anders kan aan de
doeleinden der wet worden voldaan’ (2 Nephi 2:7). Als u
geen gebroken hart en een verslagen geest offert, kunt u niet
alle zegeningen van de verzoening ontvangen.

Als u bereid bent om het gebod van de Heer te eren en
offers te brengen, zal Hij u aanvaarden. De Heer vertelde de
heiligen van weleer: ‘Allen (...) die weten dat hun hart
oprecht is en gebroken, en hun geest verslagen, en die gewil-
lig zijn hun verbonden na te komen door opoffering — ja,
iedere opoffering die Ik, de Heer, gebieden zal — zij worden
door Mij aanvaard’ (LV 97:8). Met een eeuwig perspectief
voor ogen zult u zien, dat het eigenlijk geen offer is om
wereldse dingen op te geven. De zegeningen die u ontvangt
zijn groter dan alles wat u gevraagd wordt op te geven.

Relevante verwijzingen: Matteüs 19:16–22; LV 59:8

Zie ook avondmaal; bekering; gehoorzaamheid; liefde, naastenhulp; ver-
zoening van Jezus Christus 

Onderkleding (zie tempels)

Ontucht (zie kuisheid)

Onzedelijkheid (zie kuisheid)

Oorlog

De Heer heeft gezegd dat we in de laatste dagen zullen
horen van ‘oorlogen en geruchten van oorlogen, en de gehele
aarde zal in beroering zijn en het hart van de mensen zal
bezwijken’ (LV 45:26).
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De leden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen
der Laatste Dagen zijn vredelievend. We volgen de Heiland, de
Vredevorst. We kijken uit naar zijn heerschappij in het dui-
zendjarig rijk, wanneer er geen oorlogen meer zijn en de vrede
op aarde zal worden hersteld. (Zie Jesaja 2:4.) We zien echter
ook in dat in deze wereld regeringsleiders soms strijdkrachten
moeten inzetten om hun land en hun idealen te verdedigen.

Heiligen der laatste dagen die in de krijgsmacht zijn,
hoeven niet te kiezen tussen hun land en God. In de kerk
‘geloven [wij] onderdanig te moeten zijn aan koningen, pre-
sidenten, heersers en magistraten, door het gehoorzamen,
eerbiedigen en hooghouden van de wet’ (Geloofsartikelen
1:12). Dienstplicht valt onder dit beginsel.

Als heiligen der laatste dagen in de krijgsmacht in oor-
logsgebieden worden ingezet, kunnen ze opperbevelhebber
Moroni, de grote militaire leider in het Boek van Mormon, tot
voorbeeld nemen. Hoewel hij een machtig strijder was,
schiep hij geen behagen in bloedvergieten. (Zie Alma 48:11.)
Hij was ‘onwrikbaar [...] in het geloof in Christus’, en trok
alleen maar ten strijde omdat hij ‘zijn volk, zijn rechten, en
zijn land en zijn godsdienst [wilde] verdedigen’ (Alma
48:13). Als heiligen der laatste dagen die onder de wapenen
zijn, in oorlogsgebieden worden ingezet, moeten ze gaan in
een geest van waarheid en rechtvaardigheid, met het verlan-
gen goed te doen. Hun hart dient vervuld te zijn van liefde
voor alle kinderen van God, ook die aan vijandige zijde. Dan
zal het hen niet als zonde worden aangerekend als ze bloed
moeten vergieten.

Zie ook overheden en wetten; vrede

Openbaring

Als God met zijn kinderen communiceert, noemen we
dat openbaring. Deze goddelijke leiding komt via verschil-
lende kanalen, afhankelijk van de behoeften en omstandig-
heden van personen, gezinnen, of de kerk als geheel.
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Als de Heer zijn wil aan de kerk openbaart, spreekt Hij
bij monde van zijn profeet. De Schriften bevatten veel van
dergelijke openbaringen — het woord des Heren bij monde
van oudtijdse en hedendaagse profeten. Ook nu blijft de
Heer zijn kerk leiden door zijn wil kenbaar te maken aan zijn
gekozen dienstknechten.

Profeten zijn niet de enigen die openbaring krijgen.
Afhankelijk van uw getrouwheid kunt ook u openbaring ont-
vangen, goddelijke hulp bij uw specifieke behoeften, taken
en vragen, ter versterking van uw getuigenis.

U voorbereiden op openbaring door de Heilige Geest

In de Schriften komen verschillende soorten openbaring
aan de orde, zoals visioenen, dromen en verschijningen van
engelen. De Heer heeft in deze laatste dagen van deze kana-
len gebruik gemaakt om zijn evangelie te herstellen en
belangrijke leerstellingen te openbaren, zoals de leer van het
voorsterfelijk bestaan, van de verlossing van de doden, en
van de drie koninkrijken van heerlijkheid. De meeste open-
baringen aan de leiders en leden van de kerk komen echter in
de vorm van influisteringen van de Heilige Geest.

Een influistering van de Geest is wellicht niet zo specta-
culair als een visioen of een bezoek van een engel, maar zij
maakt wel diepe indruk, wordt niet licht vergeten en is zeer
ingrijpend. De aanraking van de Heilige Geest maakt een
veelzeggender impressie op de ziel dan iets wat u kunt zien
of horen. Door dergelijke openbaringen vloeit u bestendige
kracht toe, zodat u trouw kunt blijven aan het evangelie en
anderen kunt helpen hetzelfde te doen. 

De volgende adviezen zullen u helpen u open te stellen
voor de influisteringen van de Heilige Geest: 

Bid om leiding. De Heer heeft gezegd: ‘Bidt en u zal gegeven
worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en u zal opengedaan
worden. Want een ieder, die bidt, ontvangt, en wie zoekt, vindt,
en wie klopt, hem zal opengedaan worden’ (Matteüs 7:7–8). Als
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u wilt vinden en ontvangen, moet u zoeken en vragen. Als u
niet klopt — uw hemelse Vader om leiding bidt — zal de deur
van openbaring niet openzwaaien. Maar als u uw Vader in
nederig gebed benadert, zult u uiteindelijk ‘openbaring op
openbaring, kennis op kennis ontvangen, opdat gij de verbor-
genheden en de vredige dingen zult kennen — datgene wat
vreugde brengt, datgene wat het eeuwige leven brengt’ (Leer
en Verbonden 42:61).

Wees eerbiedig. Eerbied is diep respect en liefde. Als u eer-
biedig en vreedzaam bent, vergemakkelijkt dat openbaring.
Zelfs als alles om u heen in beroering is, kunt u eerbiedig zijn
en u openstellen voor goddelijke leiding. 

Wees nederig. Nederigheid is nauw verwant aan eerbied.
Als u nederig bent, beseft u dat u afhankelijk bent van de
Heer. De profeet Moroni heeft geschreven: ‘Dankzij de zacht-
moedigheid en nederigheid van hart komt het bezoek van de
Heilige Geest, welke Trooster vervult met hoop en volmaakte
liefde’ (Moroni 8:26).

Onderhoud de geboden. Wanneer u de geboden onder-
houdt, bent u in staat om de influisteringen van de Heilige
Geest te ontvangen, te herkennen en op te volgen. De Heer
heeft beloofd: ‘Wie mijn geboden onderhoudt, zal Ik de ver-
borgenheden van mijn koninkrijk geven en deze zullen in
hem een fontein van levend water zijn, dat opspringt tot het
eeuwigdurend leven’ (LV 63:23).

Neem alleen deel aan het avondmaal als u dat waardig bent.
Uit de avondmaalsgebeden leren we hoe wij het voordu-
rende gezelschap van de Heilige Geest kunnen hebben. Als u
aan het avondmaal deelneemt, getuigt u tot God dat u bereid
bent om de naam van zijn Zoon op u te nemen, dat u Hem
altijd indachtig bent en dat u zijn geboden onderhoudt.
Vader in de hemel belooft u dat u altijd de Geest bij u zult
hebben als u deze verbonden naleeft. (Zie LV 20:77, 79.)

Bestudeer de Schriften dagelijks. Dagelijkse schriftstudie zal
ertoe leiden dat u bekend raakt met het voorbeeld van mannen
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en vrouwen die de geopenbaarde wil van God volgden en
daarvoor gezegend werden. Ook wordt u ontvankelijker voor
de invloeden van de Heilige Geest. Terwijl u leest en nadenkt
over een bepaalde schriftpassage, krijgt u wellicht openbaring
over hoe die passage op u van toepassing is of over iets anders
dat de Heer aan u wil overbrengen. Daar schriftstudie per-
soonlijke openbaring in de hand werkt, behoort u de Schriften
elke dag te bestuderen.

Neem de tijd voor overdenking. Als u zich de tijd gunt om
de waarheden van het evangelie te overdenken, opent u uw
verstand en uw hart voor de invloed van de Heilige Geest.
(Zie 1 Nephi 11:1; LV 76:19; 138:1–11.) Overdenking neemt
uw gedachten af van de triviale zaken van de wereld en
brengt u dichter bij de Geest.

Vors de kwestie uit in uw gedachten als u behoefte hebt aan
specifieke leiding. Soms zal de Heer alleen met inspiratie
komen als u een kwestie in uw gedachten hebt uitgevorst. Hij
heeft dit proces uitgelegd aan Oliver Cowdery, die het groot-
ste deel van de vertaling van het Boek van Mormon dienst
deed als schrijver van Joseph Smith. De Heer sprak bij monde
van de profeet Joseph Smith tot Oliver Cowdery en legde aan
hem uit waarom het hem niet gelukt was om het Boek van
Mormon te vertalen, hoewel hij wel de gave van vertalen had
gekregen: ‘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. Maar zie, Ik zeg u dat u het in uw gedachten
moet uitvorsen; daarna moet u Mij vragen of het juist is, en
indien het juist is, zal Ik uw boezem in u doen branden; bij-
gevolg zult u voelen dat het juist is’ (LV 9:7–8).

Zoek geduldig Gods wil te doen. God openbaart zichzelf ‘op
zijn eigen tijd, en op zijn eigen wijze en naar zijn eigen wil.’
(Zie LV 88:63–68). Hij zal u waarschijnlijk ‘regel op regel
geven, voorschrift op voorschrift, hier een weinig en daar een
weinig’ (2 Nephi 28:30; zie ook Jesaja 28:10; LV 98:12). Probeer
geestelijke zaken niet te forceren. Zo gaat het niet met open-
baring. Wees geduldig en vertrouw op de timing van de Heer.
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De ingevingen van de Heilige Geest herkennen

In deze jachtige wereld met zijn vele geluiden en geluid-
makers moet u de influisteringen van de Heilige Geest leren
herkennen. Hierna volgen de voornaamste manieren waarop
de Heilige Geest met ons communiceert: 

Hij spreekt tot het verstand en het hart met een stille, zachte
stem. De Heer heeft gezegd: ‘Ik zal in uw gedachten en in uw
hart tot u spreken door de Heilige Geest, die op u zal komen
en die in uw hart zal wonen. Welnu, zie, dat is de geest van
openbaring’ (LV 8:2–3). Soms zal de Heilige Geest u een
evangeliewaarheid helpen begrijpen of krijgt u van Hem een
ingeving die ‘[uw] gedachten in beslag lijkt te nemen en zich
het sterkst aan [uw] gevoel schijnt op te dringen’ (LV 128:1).
Hoewel een dergelijke openbaring van grote invloed voor u
kan zijn, komt die bijna altijd stilletjes, als een ‘stille, zachte
stem’. (Zie 1 Koningen 19:9–12; Helaman 5:30; LV 85:6.)

Hij beroert onze gevoelens. Hoewel we de ingevingen van
de Geest vaak omschrijven als een stem, voelen we die stem
meer dan we hem horen. En hoewel we vaak spreken over
‘luisteren’ naar de influisteringen van de Heilige Geest, zeg-
gen we na een ingeving van de Geest vaak: ‘Ik kreeg het
gevoel dat ...’. De Heer noemt dit beginsel in zijn raad aan
Oliver Cowdery in afdeling 9 van de Leer en Verbonden,
besproken op p. 122. Deze raad wordt echter soms verkeerd
begrepen. Sommige leden van de kerk raken in verwarring
na deze passage te hebben gelezen. Ze denken dat ze nooit
een ingeving van de Heilige Geest hebben gehad, omdat ze
nooit een brandend gevoel in hun boezem hebben ervaren.
Let echter op de laatste zinsnede in Leer en Verbonden 9:8:
‘Bijgevolg zult u voelen dat het juist is.’ Het branden waar in
deze tekst over gesproken wordt, duidt op een geruststel-
lend, sereen gevoel, niet noodzakelijkerwijs op een warm,
brandend gevoel. Door de wil van de Heer te blijven zoeken
en te blijven doen, zult u zich de invloed van de Heilige
Geest in uw leven bewust worden.
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Hij brengt gemoedsrust. De Heilige Geest wordt vaak de
Trooster genoemd. (Zie Johannes 14:26; LV 39:6.) Hij open-
baart de wil van God aan u door ‘vrede in uw gemoed’ te
schenken (LV 6:23). Er is geen wereldse invloed of valse
lering die de vrede die Hij u schenkt, kan nabootsen. Het is
de vrede die de Heiland aan zijn discipelen beloofde, toen Hij
hun zei dat Hij de Trooster zou sturen: ‘Vrede laat Ik u, mijn
vrede geef Ik u; niet gelijk de wereld die geeft, geef Ik hem u.
Uw hart worde niet ontroerd of versaagd’ (Johannes 14:27).

Relevante verwijzingen: Amos 3:7; Matteüs 16:13–18; 1 Korintiërs 2:9–14;
12:3; Openbaring 19:10; Alma 5:43–48; 17:2–3; LV 76:5–10; 121:26–33;
Geloofsartikelen 1:7, 9

Zie ook eerbied; gebed; geestelijke gaven; geloof; Heilige Geest; Schriften 

Opleiding

De Heer heeft geboden: ‘Zoekt kennis, ja, door studie en
ook door geloof’ (LV 88:118). De Heer heeft ons aangeraden
het evangelie te leren en kennis te krijgen van ‘dingen zowel
in de hemel als op de aarde en onder de aarde; dingen die
geweest zijn, dingen die nu zijn, dingen die binnenkort moe-
ten geschieden; dingen die binnenslands zijn, dingen die bui-
tenslands zijn; de oorlogen en de verwikkelingen van de
natiën, en de oordelen die op het land rusten; en ook kennis
van landen en van koninkrijken –- opdat [wij] in alle dingen
voorbereid [zullen] zijn.’ (Zie LV 88:78–80.)

Scholing en vakopleiding

U behoort zich altijd verder te ontwikkelen, zowel alge-
meen als beroepsmatig, zodat u in het beroep dat u gekozen
hebt, succes hebt. Gebruik uw opleiding om uw invloed ten
goede te laten gelden. U zult daardoor bekendstaan als een
integer persoon. Dan bent u er klaar voor om in te spelen op
de mogelijkheden die zich voordoen, en zult u van grote
waarde zijn voor uw gezin, de kerk en de maatschappij.

Opleiding

124



Streef naar de best mogelijke opleiding. Er is een 
keur aan opleidingen: aan de universiteit of hogeschool, aan 
technische scholen of privéscholen, er zijn schriftelijke cur-
sussen en avondopleidingen. 

Seminarie en instituut

Wereldwijd nemen de heiligen der laatste dagen in de
leeftijd van 14 t/m 17 jaar deel aan het seminarie, waaraan zij
dagelijks les krijgen uit de Schriften. Aan het instituut voor
godsdienstonderwijs kunnen heiligen der laatste dagen in de
leeftijd van 18 t/m 30 allerlei evangeliecursussen volgen. 

Deze programma’s voorzien in een geestelijke, sociabele
sfeer, waarin de cursisten niet alleen meer onderlegd raken in
het evangelie, maar ook met elkaar bezig zijn.

Neem contact op met uw priesterschapsleider als u meer
informatie over het seminarie of het instituut wilt.

Blijven leren

Blijf u bijscholen en uzelf verder ontwikkelen. Daardoor
zult u in uw beroep bijblijven, alsook in uw andere vaardig-
heden en interesses. In deze snel veranderende wereld moet u
de tijd nemen om uzelf te ontwikkelen, zodat u klaar bent
voor de toekomst. 

Behalve een formele opleiding kunt u zich ook ontwik-
kelen door te lezen, door culturele evenementen bij te wonen,
museums en historische plaatsen te bezoeken, en de wereld
om u heen te observeren.

Relevante verwijzingen: Spreuken 1:5; LV 130:18–19

Opstanding

Door de val van Adam en Eva zijn we onderhevig aan de
lichamelijke dood, ofwel de scheiding van de geest van het
lichaam. Dankzij de verzoening van Jezus Christus zullen
alle mensen herrijzen uit het graf — gered van de lichame-
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lijke dood. (Zie 1 Korintiërs 15:22.) De opstanding is de her-
eniging van de geest met het lichaam in een volmaakte,
onsterfelijke gedaante. Niet langer zijn we onderhevig aan
ziekte en dood. (Zie Alma 11:42–45.)

De Heiland was de eerste persoon op aarde die uit de
dood is opgestaan. Het Nieuwe Testament bevat verschillende
verklaringen dat Hij uit het graf is opgestaan. (Zie Matteüs
28:1–8; Marcus 16:1–14; Lucas 24:1–48; Johannes 20:1–29;
1 Korintiërs 15:1–8; 2 Petrus 1:16–17.)

Toen de herrezen Heer aan zijn apostelen verscheen,
maakte Hij hun duidelijk dat Hij een lichaam van vlees en
beenderen had. Hij zei: ‘Ziet mijn handen en mijn voeten, dat
Ik het zelf ben; betast Mij en ziet, dat een geest geen vlees en
beenderen heeft, zoals gij ziet, dat Ik heb’ (Lucas 24:39). Ook
is Hij na zijn opstanding aan de Nephieten verschenen. (Zie
3 Nephi 11:10–17.)

Ten tijde van de opstanding zullen we ‘naar [onze] wer-
ken [...] worden geoordeeld. (...) Wij zullen voor God worden
gebracht, en weten zoals wij nu weten, en een levendige her-
innering aan al onze schuld hebben’ (Alma 11:41, 43). De
eeuwige heerlijkheid die we ontvangen hangt van onze
getrouwheid af. Hoewel alle mensen zullen opstaan, beërven
alleen de mensen die tot Christus zijn gekomen 
en aan de volheid van het evangelie hebben deelgehad, de
verhoging in het celestiale koninkrijk. 

Inzicht in en een getuigenis van de opstanding kan u
hoop en perspectief schenken in momenten van moeilijkhe-
den, ontberingen en triomfen. U kunt troost vinden in de
zekerheid dat de Heiland leeft en dat Hij door zijn verzoe-
ning ‘de banden des doods verbreekt, zodat het graf geen
overwinning zal hebben, en de prikkel des doods zou wor-
den verzwolgen in de hoop op heerlijkheid’ (Alma 22:14).

Relevante verwijzingen: Jesaja 25:8; 26:19; Johannes 5:25–29; 11:25–26;
1 Korintiërs 15; Enos 1:27; Alma 40:23–26; 41; Mormon 9:12–14; 
LV 88:15–16; 93:33–34; Mozes 1:39
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Zie ook dood, lichamelijke; heilsplan; koninkrijken van heerlijkheid; red-
ding; verzoening van Jezus Christus; ziel

Ouderling (zie Melchizedeks priesterschap; priesterschap)

Overheden en wetten

In afdeling 134 van de Leer en Verbonden wordt de
‘overtuiging met betrekking tot aardse regeringen en wetten
in het algemeen’ van de kerk uitgelegd (LV 134, opschrift).
De afdeling bevat de volgende verklaringen:

‘Wij geloven dat overheden door God zijn ingesteld 
ten nutte van de mens; en dat Hij de mensen verantwoorde-
lijk stelt voor hun handelingen dienaangaande, zowel met
betrekking tot de uitvaardiging van wetten als de toepassing
ervan, voor het welzijn en de veiligheid van de samenleving.
(...)

‘Wij geloven dat alle mensen verplicht zijn de overheid
waaronder zij ressorteren te steunen en te handhaven zolang
zij door de wetten van die overheid in hun inherente en
onvervreemdbare rechten worden beschermd; en dat oproer
en opstand ongepast zijn voor iedere burger die aldus wordt
beschermd, en dienovereenkomstig moeten worden gestraft;
en dat iedere overheid het recht heeft die wetten uit te
vaardigen die volgens haar eigen oordeel het algemeen
belang het beste zullen verzekeren, maar tegelijkertijd de
gewetensvrijheid heilig houden.

‘Wij geloven dat eenieder, in de hoedanigheid van zijn
positie, regeerders en magistraten, moet worden geëerd, daar
zij zijn aangesteld ter bescherming van de onschuldigen en
ter bestraffing van de schuldigen, en dat allen de wet respect
en gehoorzaamheid verschuldigd zijn, want zonder de wet
zouden vrede en harmonie worden verdrongen door anar-
chie en terreur; de wetten van de mens worden immers inge-
steld met het uitdrukkelijke doel onze belangen als 
personen en als volken, als mensen onderling, te regelen; 
en de goddelijke wetten, die door de hemel gegeven worden,
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stellen regels voor geestelijke aangelegenheden aangaande
geloof en aanbidding, en over beide moet de mens zich ver-
antwoorden voor zijn Maker’ (LV 134:1, 5–6).

Een belangrijk gegeven bij de scheiding van kerk en staat
is de plicht van de overheid om godsdienstvrijheid toe te
staan. De hedendaagse profeten onderschrijven dit beginsel,
verwoord in het elfde geloofsartikel: ‘Wij eisen het goed recht
de almachtige God te aanbidden volgens de stem van ons
eigen geweten, en kennen alle mensen hetzelfde goed recht
toe: laat hen aanbidden hoe, waar of wat zij willen.’
Overeenkomstig de scheiding van kerk en staat spreekt de
kerk geen politieke voorkeur uit. Zij stelt haar gebouwen en
voorzieningen niet voor politieke doeleinden beschikbaar.
De kerk mengt zich niet in de politiek, tenzij het een morele
kwestie betreft. Bij dergelijke kwesties zal de kerk haar stem
laten horen.

Ofschoon de kerk in politieke zin neutraal is, raden haar
leiders de kerkleden aan een geëngageerd burger te zijn. Als
heilige der laatste dagen behoort u te weten waar u staat in
het land waar u woont. Verdiep u in de geschiedenis, het erf-
goed en de wetten van het land. Het is goed dat u zich, als u
stemgerechtigd bent en politieke zeggenschap hebt, actief
inzet voor waarheid, rechtvaardigheid en vrijheid. 

Relevante verwijzingen: LV 98:10; Geloofsartikelen 1:12

Overspel (zie kuisheid)

Paradijs

In de Schriften wordt het woord paradijs op verschillende
manieren gebruikt. Ten eerste verwijst het naar een plek van
vrede en geluk in de geestenwereld na dit leven, voorbehou-
den aan hen die zich hebben laten dopen en getrouw zijn
gebleven. (Zie Alma 40:12; Moroni 10:34.) Wie zich in de
gevangenis in de geestenwereld bevinden, zijn daar in de
gelegenheid om kennis te maken met het evangelie van Jezus
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Christus, zich van hun zonden te bekeren, en de verordenin-
gen van de doop en bevestiging te ontvangen, dankzij het
werk dat wij voor hen in de tempel doen. (Zie LV 138:30–35.)
Als ze dat doen, worden ze tot het paradijs toegelaten.

Ten tweede komt het woord paradijs voor in Lucas’ ver-
slag van Jezus’ kruisiging. Toen Jezus aan het kruis hing, zei
een misdadiger die ook was gekruisigd: ‘Jezus, gedenk mij-
ner, wanneer Gij in uw Koninkrijk komt’ (Lucas 23:42). De
Heer antwoordde in Lucas 23:43 als volgt: ‘Voorwaar, Ik zeg
u, heden zult gij met Mij in het paradijs zijn.’ De profeet
Joseph Smith heeft uitgelegd dat dit een verkeerde vertaling
is; Jezus heeft eigenlijk gezegd dat de dief met Hem in de
geestenwereld zou zijn.

Het woord paradijs wordt ook in 2 Korintiërs 12:4 gevon-
den, waar het waarschijnlijk verwijst naar het celestiale konink-
rijk. In het tiende geloofsartikel beschrijft het woord paradijselijk
de heerlijkheid van de aarde tijdens het millennium.

Zie ook dood, lichamelijke; heilsplan; opstanding

Parel van grote waarde (zie Schriften)

Patriarchale zegens

Een waardig lid van de kerk komt in aanmerking voor
een patriarchale zegen van een geordende patriarch. Uw
patriarchale zegen geeft aan wat uw afstamming in het huis
van Israël is en bevat persoonlijke raad van de Heer voor u. 

Door uw patriarchale zegen te bestuderen en de gegeven
raad ter harte te nemen, zal leiding, troost en bescherming uw
deel zijn. Uw bisschop of gemeentepresident kan u vertellen
hoe u uw patriarchale zegen kunt krijgen. 

Vaststelling van de afstamming

Uit uw patriarchale zegen leert u wat uw afstamming is,
dat u tot het huis van Israël behoort — een afstammeling van
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Abraham, behorend tot een bepaalde stam van Jakob. Veel
heiligen der laatste dagen zijn van de stam van Efraïm, de
stam die bij dit werk van de Heer in de laatste dagen de lei-
ding heeft. 

Daar er in ons vele bloedlijnen stromen, kunnen twee
mensen uit hetzelfde gezin van twee verschillende stammen
zijn.

Het maakt niet uit of u letterlijk of door adoptie tot het
huis van Israël behoort. Als lid van de kerk wordt u tot de
afstammelingen van Abraham gerekend en bent u erfgenaam
van alle beloften en zegeningen van het verbond van
Abraham. (Zie ‘Verbond van Abraham’, pp. 172–173.)

Uw patriarchale zegen begrijpen

Als u eenmaal een patriarchale zegen hebt, is het zaak
dat u die nederig, gebedvol en vaak leest. De zegen is een
persoonlijke openbaring van uw hemelse Vader, die uw
sterktes, zwaktes en eeuwig potentieel kent. Door uw zegen
maakt Hij u kenbaar wat Hij van u verwacht. Er kunnen
beloften, aansporingen en waarschuwingen voor u in staan.
Met het verstrijken der jaren zult u de openbarende kracht
van uw zegen inzien.

Door de raad in uw zegen op te volgen, zult u waar-
schijnlijk minder snel een misstap begaan of misleid worden.
Legt u de raad naast u neer, dan zult u naast de beloofde
zegeningen grijpen.

Hoewel uw patriarchale zegen geïnspireerde raad en be-
loften bevat, moet u niet denken dat al uw vragen erin wor-
den beantwoord of dat uw hele levensloop er gedetailleerd in
wordt beschreven. Als uw zegen zwijgt over een belangrijke
gebeurtenis, zoals een voltijdzending of een huwelijk, wil dat
niet zeggen dat dat niet voor u is weggelegd.

Evenzo moet u er niet van uitgaan dat alles in uw patri-
archale zegen in dit leven plaatsvindt. Een patriarchale zegen
is eeuwig, en de beloften die erin staan, kunnen zich weleens
uitstrekken tot de eeuwigheid. U kunt er echter zeker van
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zijn dat God, op voorwaarde dat u een waardig lid van de
kerk blijft, alle beloften op de gepaste tijd zal vervullen. De
beloften die niet in dit leven hun beslag krijgen, zullen in het
leven hierna vervuld worden.

Elke patriarchale zegen is heilig en strikt persoonlijk. U
kunt hem met naaste familieleden bespreken, maar u behoort
hem niet in de openbaarheid te brengen of anderen toe te
staan hem te lezen of uit te leggen. U moet zelfs de patriarch
of uw bisschop of gemeentepresident niet vragen hem uit te
leggen.

Bewaar de kostbare woorden van uw patriarchale zegen
in uw hart. Bepeins ze en leef dusdanig dat u de beloofde
zegeningen hier en in het hiernamaals waardig zult zijn.

Persoonlijke openbaring (zie openbaring)

Pornografie

Pornografie is materiaal dat het menselijk lichaam of
seksuele handelingen toont of beschrijft om de seksualiteit te
prikkelen. Het product wordt verspreid door media als tijd-
schriften, boeken, televisie, films, muziek en internet. Het is
net zo schadelijk voor de geest als tabak, alcohol en drugs
voor het lichaam. Het bekijken van pornografisch materiaal
in welke vorm dan ook is een schending van een gebod van
God: ‘Gij zult niet (...) echtbreken, (...) noch iets dergelijks
doen’ (LV 59:6). Het kan tot andere ernstige zonden leiden.
De leden van de kerk dienen zich verre te houden van alle
vormen van pornografie en zich te kanten tegen de produc-
tie, verspreiding en vertoning van dergelijk materiaal.

Pornografie werkt verslavend. Evenals bij andere versla-
vingen, zet pornografie mensen aan tot experimenteren, op
zoek naar steeds krachtiger stimuli. Als u zich met pornogra-
fie inlaat en u zich niet aan haar greep weet te ontworstelen,
zal zij u vernietigen — uw denken, hart en geest zullen ver-
wilderen. Zij zal u beroven van uw zelfrespect en u afstom-
pen voor de schoonheid van het leven. Zij zal u neerhalen en
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aanzetten tot slechte gedachten en onzedelijk gedrag. Zij zal
de gezinsrelaties grote schade toebrengen.

Vanwege de verslavende werking van pornografie en de
schade die het lichamelijk en geestelijk aanricht, hebben de
dienstknechten van God zich er herhaaldelijk tegen uitge-
sproken. Als u verslaafd bent aan pornografie, zoek dan nu
hulp om ervan af te komen. Bekering zal u vergeving bren-
gen, u zult hoop in het evangelie vinden. Vraag uw bisschop
of gemeentepresident hoe u dit probleem kunt overwinnen
en verlaat u op de verzoening van Jezus Christus voor gene-
zing. Vraag de Heer om de kracht om af te rekenen met deze
afschuwelijke verslaving.

Relevante verwijzingen: Matteüs 5:27–28; Romeinen 6:12; Alma 39:9; 
LV 42:23

Zie ook kuisheid; verleiding

Priester (zie Aäronisch priesterschap; kerkbestuur; priesterschap)

Priesterschap

Het priesterschap is de oneindige macht en het gezag
van God. Door het priesterschap bestuurt God de hemelen en
de aarde die Hij heeft geschapen. Door die macht verlost en
verhoogt Hij zijn kinderen, en brengt zo ‘de onsterfelijkheid
en het eeuwige leven van de mens’ (Mozes 1:39) tot stand.

Priesterschapsgezag aan de mens gegeven

God verleent het priesterschapsgezag aan de mannelijke
leden van de kerk die zich aan de kerkelijke normen houden,
zodat zij in zijn naam het heil van zijn kinderen teweeg kun-
nen brengen. De priesterschapsdragers krijgen het gezag om
het evangelie te prediken, de heilsverordeningen te verrich-
ten en Gods koninkrijk op aarde te besturen.

De mannelijke leden van de kerk kunnen vanaf hun
twaalfde dienen in het priesterschap. Ze krijgen eerst het
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Aäronisch priesterschap. Later in hun leven wordt hun het
Melchizedeks priesterschap verleend. Naargelang van hun
leeftijd en hun voorbereiding op de priesterschapstaken,
bekleden zij een van de ambten in het priesterschap, zoals dia-
ken, leraar of priester in het Aäronisch priesterschap, en
ouderling of hogepriester in het Melchizedeks priesterschap.
(Zie pp. 4–5 en 109–110 voor meer informatie over het
Aäronisch en Melchizedeks priesterschap.)

Een man in de kerk ontvangt het Aäronisch of
Melchizedeks priesterschap wanneer een bevoegd priester-
schapsdrager dat aan hem verleent en hem ordent tot een
ambt in het priesterschap. (Zie Hebreeën 5:4; LV 42:11;
Geloofsartikelen 1:5.)

Hoewel het gezag van het priesterschap alleen verleend
wordt aan de mannelijke leden van de kerk die zich aan de
kerkelijke normen houden, zijn de zegeningen van het
priesterschap bestemd voor alle leden — mannen, vrouwen
en kinderen. We hebben allemaal profijt van rechtvaardige
priesterschapsleiding, en we hebben allemaal de kans om de
heilsverordeningen van het priesterschap te ontvangen.

Priesterschap en gezin

De belangrijkste uitoefening van het priesterschap vindt
thuis plaats. Elke echtgenoot en vader in de kerk dient zo te
leven dat hij het Melchizedeks priesterschap mag dragen.
Met zijn vrouw als gelijke partner presideert hij in recht-
vaardigheid en liefde. Hij is de geestelijke leider van het
gezin. Hij gaat zijn gezin geregeld voor in gebed, schriftstu-
die en gezinsavond. Samen met zijn vrouw geeft hij onder-
richt aan de kinderen en bereidt hen voor op de
heilsverordeningen. (Zie LV 68:25–28.) Hij geeft priester-
schapszegens voor goddelijke leiding, genezing en troost.

Veel leden ontberen thuis een goede Melchizedeks-
priesterschapsdrager. Alle leden van de kerk kunnen echter
de zegeningen van de priesterlijke macht in hun leven heb-
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ben door de diensten van huisonderwijzers en priester-
schapsleiders.

Priesterschapsquorums

Een priesterschapsquorum is een georganiseerde groep
broeders die hetzelfde priesterschapsambt dragen. Het
hoofddoel van quorums is anderen te dienen, eenheid en
broederschap te kweken en elkaar in de leer, beginselen en
taken te instrueren.

Op alle niveaus in de kerkelijke organisatie bestaan quo-
rums. De president van de kerk en zijn raadgevers vormen
het quorum van het Eerste Presidium. De twaalf apostelen
vormen ook een quorum. De zeventigers, zowel de algemene
als de gebiedsautoriteiten, hebben zitting in een quorum.
Iedere ringpresident presideert een quorum van hoge-
priesters, dat bestaat uit alle hogepriesters in de ring. Elke
wijk of gemeente heeft doorgaans quorums met ouderlingen,
priesters, leraren, en diakenen. De hogepriesters zijn in een
wijk ondergebracht in een hogepriestersgroep.

Huisonderwijs

Vanaf het ambt van leraar is een priesterschapsdrager in
de gelegenheid om dienst te doen als huisonderwijzer, wat
een heilige plicht is. Op die manier geven zij inhoud aan hun
plicht ‘om altijd over de kerk te waken, en bij hen te zijn en
hen te versterken’ (LV 20:53).

Huisonderwijzers hebben de heilige plicht om in de kerk
het eerste hulppunt voor het individu en het gezin te zijn. Ze
brengen minimaal een keer per maand een bezoek aan de
leden die hun zijn toegewezen. De huisonderwijzers bieden
tijdens dit bezoek ouders steun bij hun taken, onderwijzen
ieder gezinslid in het evangelie, verstevigen de vriendschap,
helpen leden bij de voorbereiding op de tempelverordenin-
gen en bieden steun bij de naleving van het evangelie. 
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De leiders in de wijk of gemeente zien erop toe dat 
iedere alleenstaande of ieder gezin huisonderwijzers krijgt
toegewezen. Zij gaan bij de huisonderwijzers na hoe er het
beste hulp kan worden geboden aan leden met geestelijke en
stoffelijke noden. 

Priesterschapssleutels

De uitoefening van het priesterschapsgezag in de kerk
wordt geregeld door hen die in het bezit zijn van de priester-
schapssleutels. (Zie LV 65:2; 124:123.) Wie priesterschapssleu-
tels bezit, heeft het recht om de kerk in een bepaalde
jurisdictie te presideren en te leiden. Een bisschop bezit bij-
voorbeeld de sleutels die hem in staat stellen zijn wijk te pre-
sideren. Als dus een kind in zijn wijk klaar is om zich te laten
dopen, moet de persoon die het kind doopt, eerst toestem-
ming hebben van de bisschop.

Jezus Christus bezit alle sleutels van het priesterschap.
Hij heeft zijn apostelen de sleutels verleend die nodig zijn om
zijn kerk te besturen. Alleen de senior apostel, de president
van de kerk, kan de sleutels van het priesterschap gebruiken
(of daartoe iemand anders machtigen) voor het bestuur van
de hele kerk. (Zie LV 43:1–4; 81:2; 132:7.)

De president van de kerk delegeert priesterschapssleu-
tels aan andere priesterschapsleiders, zodat zij in de hun toe-
gewezen taak kunnen presideren. Zo worden er
priesterschapssleutels verleend aan een president van een
tempel, een zendingsgebied, een ring en een district; bis-
schoppen, gemeentepresidenten en quorumpresidenten.
Iemand die in een van deze functies werkzaam is, bezit de
sleutels slechts tot hij wordt ontheven. Raadgevers krijgen
geen sleutels, maar ze ontvangen wel gedelegeerd gezag,
afhankelijk van hun roeping en taak.
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Het priesterschap rechtschapen uitoefenen

Als u het priesterschap draagt, dient u te bedenken 
dat het te allen tijde en onder alle omstandigheden deel van u
is. Het is geen mantel die u naar believen kunt aan- of uit-
doen. Een ordening tot een priesterschapsambt is een roeping
voor het leven, met de belofte dat de Heer u, naar uw
getrouwheid, bekwaam maakt om zijn werk te doen.

U moet een waardig lid van de kerk zijn om macht in het
priesterschap te krijgen en uit te oefenen. Als uw taalgebruik
en uw alledaagse gedrag te wensen over laat, zult u niet 
goed kunnen dienen. Uw gedrag in het openbaar moet onbe-
rispelijk zijn. Uw privégedrag is zelfs nog belangrijker. Bij
monde van de profeet Joseph Smith heeft de Heer verklaard
dat ‘de rechten van het priesterschap onafscheidelijk verbon-
den zijn met de machten des hemels, en dat de machten des
hemels niet beheerst noch aangewend kunnen worden, dan
alleen volgens de beginselen der gerechtigheid’ (LV 121:36).
Hij waarschuwde priesterschapsdragers:

‘Wanneer wij trachten onze zonden te bedekken, of onze
hoogmoed, onze ijdele eerzucht te bevredigen, of in enige
mate van onrechtvaardigheid zeggenschap of heerschappij 
of dwang op de ziel der mensenkinderen uit te oefenen, zie,
dan trekken de hemelen zich terug; de Geest des Heren is
gegriefd; en wanneer die zich heeft teruggetrokken, vaarwel
dan het priesterschap of het gezag van die man. Zie, eer hij
het beseft, is hij aan zichzelf overgelaten’ (LV 121:37–38).

U kunt geen enkele macht of invloed in het priesterschap
handhaven dan alleen ‘door overreding, door lankmoedigheid,
door mildheid en zachtmoedigheid, en door ongeveinsde
liefde; door vriendelijkheid en zuivere kennis, hetgeen de ziel
zonder huichelarij en zonder bedrog in grote mate zal verrui-
men.’ Als u ‘daartoe gedreven door de Heilige Geest’ iemand
terechtwijst, dient u daarna ‘een toename van liefde [te tonen]
jegens hem die gij hebt berispt, opdat hij u niet als zijn vijand zal
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beschouwen; opdat hij zal weten dat uw getrouwheid sterker is
dan de banden des doods’ (LV 121:41–44).

Oefen het priesterschap in rechtschapenheid en liefde
uit. Dan zult u een instrument in de handen van de Heer zijn,
wat u veel blijdschap zal schenken. Hij heeft gezegd:

‘Laat daarbij uw binnenste vol naastenliefde zijn jegens
alle mensen en jegens uw geloofsgenoten, en laat deugd
onophoudelijk uw gedachten sieren; dan zal uw vertrouwen
in de tegenwoordigheid van God sterk worden; en de leer
van het priesterschap zal zich op uw ziel vormen als dauw
uit de hemel.

‘De Heilige Geest zal uw constante metgezel zijn en uw
scepter een onveranderlijke scepter van gerechtigheid en
waarheid; en uw heerschappij zal een eeuwigdurende heer-
schappij zijn, en zonder dwang zal die u toevloeien, voor
eeuwig en altijd.’ (LV 121:45–46.)

Relevante verwijzingen: Johannes 15:16; Handelingen 8:14–20; Jakobus
5:14–15; LV 13; 20; 84; 107; Geschiedenis van Joseph Smith 1:68–73

Zie ook Aäronisch priesterschap; herstelling van het evangelie; kerkbe-
stuur; Melchizedeks priesterschap; verordeningen

Profeten

De leden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen
der Laatste Dagen worden zegenrijk geleid door levende pro-
feten — geïnspireerde mannen die geroepen zijn om in naam
van de Heer te spreken, zoals Mozes, Jesaja, Petrus, Paulus,
Nephi, Mormon en andere profeten uit de Schriften. Wij steu-
nen de president van de kerk als profeet, ziener en open-
baarder — de enige persoon op aarde die voor de hele kerk
openbaring ontvangt. We steunen ook de raadgevers in het
Eerste Presidium en de leden van het Quorum der Twaalf
Apostelen als profeten, zieners en openbaarders.

Evenals de profeten in andere tijden getuigen de heden-
daagse profeten van Jezus Christus en zijn evangelie. Zij
maken Gods wil en ware karakter bekend. Ze spreken zich
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krachtig en helder uit tegen zonde en waarschuwen voor 
de gevolgen van een zondig leven. Soms zullen ze zich 
geïnspireerd voelen om over toekomende gebeurtenissen te
profeteren tot zegen van de heiligen. 

U kunt de levende profeten altijd vertrouwen. Uit hun
leringen spreekt de wil van de Heer, die heeft verklaard:
‘Wat Ik, de Heer, heb gesproken, heb Ik gesproken, en Ik
verontschuldig Mijzelf niet; en al gaan de hemelen en de
aarde voorbij, mijn woord zal niet voorbijgaan maar zal
geheel worden vervuld, hetzij door mijn eigen stem, hetzij
door de stem van mijn dienstknechten, dat is hetzelfde’
(LV 1:38).

U bent het veiligst als u zich strikt aan het woord van de
Heer houdt dat bij monde van zijn profeten, in het bijzonder
de huidige president van de kerk, tot u komt. De Heer waar-
schuwt dat de mensen die de woorden van de levende profe-
ten naast zich neerleggen, zullen vallen. (Zie LV 1:14–16.) Hij
belooft grote zegeningen aan wie de president van de kerk
volgen:

‘Gij [...] zult acht slaan op al zijn woorden en geboden die
hij u zal geven wanneer hij ze ontvangt, wandelend in alle
heiligheid voor mijn aangezicht; want zijn woord zult gij
aanvaarden, alsof uit mijn eigen mond, in alle geduld en
geloof.

‘Want door die dingen te doen, zullen de poorten der 
hel u niet overweldigen; ja, en de Here God zal de machten
van duisternis voor u uit verjagen, en de hemelen doen
schudden voor uw welzijn en de heerlijkheid van zijn naam’
(LV 21:4–6).

Relevante verwijzingen: 2 Kronieken 20:20; Amos 3:7; Efeziërs 2:19–20;
1 Nephi 22:1–2; Mosiah 13:33–35; LV 107:91–92; Geloofsartikelen 1:6

Profetie (zie geestelijke gaven; openbaring)

Quorum (zie priesterschap)
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Quorum der Twaalf Apostelen (zie kerkbestuur)

Quorums der Zeventig (zie kerkbestuur)

Raadsvergadering in de hemel (zie heilsplan)

Redding

Andere christenen zullen u misschien weleens vragen of
u gered bent. Dat houdt voor die christenen in dat ze oprecht
belijden, ofwel verklaren, dat ze Jezus Christus aanvaarden
als hun persoonlijke Heer en Verlosser. Met deze vraag tonen
zij hun geloof in de volgende woorden van de apostel Paulus:

‘Want als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is, en 
uw hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt,
zult u gered worden. Het geloof van uw hart brengt de
gerechtigheid en de belijdenis van uw mond brengt de red-
ding’ (Romeinen 10:9–10, Willibrordvertaling).

Hoe beantwoordt u de vraag of u gered bent?

In Romeinen 10:9–10 wijzen de woorden gered en redding
op een verbondsrelatie met Jezus Christus. Dankzij die ver-
bondsrelatie hebben we de zekerheid dat we gered zijn van
de eeuwige gevolgen van onze zonden, op voorwaarde dat
we gehoorzaam zijn. Iedere heilige der laatste dagen is vol-
gens deze betekenis gered. We hebben ons bekeerd tot het
herstelde evangelie. Met de verordening van de doop zijn we
een verbondsrelatie met de Heiland aangegaan door zijn
naam op ons te nemen. Wij hernieuwen ons doopverbond
door van het avondmaal te nemen.

Verschillende betekenissen van het woord redding.

In de theologie van De Kerk van Jezus Christus van 
de Heiligen der Laatste Dagen hebben de termen gered en 
redding verschillende betekenissen. Met deze betekenissen 
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in gedachte is uw antwoord op de vraag of u gered bent ‘Ja’
of ‘Ja, voorwaardelijk’. Hieronder worden zes verschillende
betekenissen van het woord redding gegeven. 

Redding van de lichamelijke dood. Alle mensen gaan dood.
Maar dankzij de verzoening en opstanding van Jezus
Christus zullen alle mensen uit het graf herrijzen — gered van
de lichamelijke dood. Paulus heeft getuigd: ‘Want evenals in
Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend
gemaakt worden’ (1 Korintiërs 15:22).

Redding van zonden. Om door Jezus’ verzoening van zon-
den te kunnen worden gereinigd, moet u geloof in Jezus
Christus oefenen, u bekeren, u laten dopen, en de gave van de
Heilige Geest ontvangen. (Zie Handelingen 2:37–38.) Als u
zich met het juiste priesterschapsgezag hebt laten dopen en
de Heilige Geest hebt ontvangen, bent u reeds voorwaardelijk
van uw zonden gered. U zult pas volledig van zonde gered
zijn als u tot het einde toe getrouw bent geweest en uw leven
op aarde hebt beëindigd.

Merk op dat u niet in uw zonden gered kunt worden; u
kunt geen onvoorwaardelijke redding afdwingen door uw
geloof in Christus alleen met de mond te belijden, omdat het
onontkoombaar is dat u in de rest van uw leven nog zonden
zult begaan. (Zie Alma 11:36–37.) Door de genade Gods kunt
u van uw zonden gered worden. (Zie Helaman 5:10–11.) Deze
zegen krijgt u als u geloof in Jezus Christus oefent, probeert
de geboden te onderhouden, uw zonden verzaakt, en uw
bekering en reiniging hernieuwt door de verordening van het
avondmaal.

Wedergeboren zijn. Soms zal u gevraagd worden of u bent
wedergeboren. Het beginsel van de geestelijke wederge-
boorte komt veelvuldig in de Schriften voor. In het Nieuwe
Testament staat Jezus’ lering dat we ‘wederom geboren’ moe-
ten worden en dat we, tenzij we ‘geboren word[en] uit water
en Geest, [...] het Koninkrijk Gods niet [kunnen] binnengaan’
(Johannes 3:3, 5). Deze leerstelling wordt bevestigd in het
Boek van Mormon: ‘Het gehele mensdom moet worden
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wedergeboren, ja, mannen en vrouwen, alle natiën, geslach-
ten, talen en volken; ja, geboren uit God, veranderd van hun
vleselijke en gevallen staat in een staat van rechtvaardigheid,
waardoor zij, door God verlost, zijn zonen en dochters wor-
den; en aldus worden zij nieuwe schepselen; en tenzij zij dat
doen, kunnen zij geenszins het koninkrijk Gods beërven’
(Mosiah 27:25–26).

Dit proces van wedergeboren worden, doet zich voor
wanneer we zijn gedoopt en de gave van de Heilige Geest
hebben ontvangen. Zij is het resultaat van onze bereidwillig-
heid om ‘een verbond met onze God aan te gaan dat wij voor
de rest van onze levensdagen zijn wil zullen doen, en gehoor-
zaam zullen zijn aan zijn geboden in alle dingen die Hij ons
zal gebieden’ (Mosiah 5:5). Dan wordt ons ‘hart door geloof
in zijn naam [...] veranderd; daarom [zijn wij] uit Hem gebo-
ren’ (Mosiah 5:7). Als u zich hebt laten dopen en de gave van
de Heilige Geest hebt ontvangen, met het verbond om de
naam van Jezus Christus op u te nemen, kunt u zeggen dat u
wedergeboren bent. En u kunt die wedergeboorte elke sabbat
hernieuwen wanneer u aan het avondmaal deelneemt.

Redding van onwetendheid. Vele mensen leven in een staat
van duisternis, omdat ze het licht van het herstelde evange-
lie niet kennen. Ze worden ‘alleen verre van de waarheid (...)
gehouden, omdat zij niet weten, waar zij deze kunnen vin-
den’ (LV 123:12). U bent, als lid van de kerk van de Heer, uit
deze staat gered. U hebt kennis van God de Vader, Jezus
Christus, het doel van het leven, het heilsplan, en uw eeuwig
potentieel. U kunt een discipel van de Heiland zijn, die heeft
verklaard: ‘Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal 
nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des
levens hebben’ (Johannes 8:12).

Redding van de tweede dood. In de Schriften wordt gespro-
ken over redding van de tweede dood. De tweede dood is 
de definitieve geestelijke dood — afgesneden van recht-
vaardigheid en een plek in een van de koninkrijken van heer-
lijkheid. (Zie Alma 12:32; LV 88:24.) Deze tweede dood speelt
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pas bij het laatste oordeel, en weinigen zullen hem onder-
gaan. (Zie LV 76:31–37.) Bijna iedereen is verzekerd van de
redding van de tweede dood. (Zie LV 76:40–45.)

Eeuwig leven, ofwel de verhoging. In de Schriften slaan de
woorden gered en redding vaak op het eeuwige leven, ofwel
de verhoging. (Zie Abraham 2:11, waar heil synoniem is met
redding.) Eeuwig leven is Vader in de hemel en Jezus Christus
te kennen en voor eeuwig bij hen te wonen — een plek te
beërven in de hoogste graad van het celestiale koninkrijk.
(Zie Johannes 17:3; LV 131:1–4; 132:21–24.) Voor deze grote
gave moeten we meer doen dan ons van onze zonden te
bekeren, ons te laten dopen en te laten bevestigen door
iemand met het juiste priesterschapsgezag. Mannen moeten
het Melchizedeks priesterschap ontvangen, en alle kerkleden
moeten in de tempel verbonden sluiten en die naleven, inclu-
sief een eeuwig huwelijk.

Als we het woord redding alleen laten slaan op het eeu-
wige leven, kan niemand van ons zeggen dat we in de sterfe-
lijkheid gered zijn. Van die heerlijke gave is pas na het laatste
oordeel sprake.

Relevante verwijzingen: Matteüs 10:22; Marcus 16:16; Efeziërs 2:8–10;
Jakobus 2:14–18; 2 Nephi 25:23, 26; Mosiah 5:8–15; 3 Nephi 9:21–22;
Moroni 10:32–33; Geloofsartikelen 1:3

Zie ook doop; eeuwig leven; genade; heilsplan; koninkrijk van heerlijk-
heid; verzoening van Jezus Christus

Regering (zie overheden en wetten)

Ring (zie kerkbestuur)

Sabbat

De sabbat is de dag des Heren, een rustdag gewijd aan
de verering van God. In oudtestamentische tijden nam het
verbondsvolk de sabbat op de zevende dag van de week 
in acht, omdat God na de schepping van de aarde op de
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zevende dag had gerust. De Heer heeft in de tien geboden
nadruk gelegd op het belang van sabbatheiliging: 

‘Gedenk de sabbatdag, dat gij die heiligt; zes dagen zult
gij arbeiden en al uw werk doen; maar de zevende dag is de
sabbat van de Here, uw God; dan zult gij geen werk doen, gij
noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch
uw dienstmaagd, noch uw vee, noch de vreemdeling die in
uw steden woont.

‘Want in zes dagen heeft de Here de hemel en de aarde
gemaakt, de zee en al wat daarin is, en Hij rustte op de
zevende dag; daarom zegende de Here de sabbatdag en hei-
ligde die’ (Exodus 20:8–11).

Na de opstanding van Jezus Christus, die plaatsvond 
op de eerste dag van de week, begonnen zijn discipelen de
sabbat op zondag in acht te nemen, de eerste dag van de week.
(Zie Handelingen 20:7.)

In de laatste dagen heeft de Heer ons geboden de sabbat
te blijven heiligen. Hij heeft ons de belofte gedaan dat we ‘de
volheid der aarde’ ontvangen als we dit gebod gehoorzamen.
(Zie LV 59:16–20.)

Daar de sabbat een heilige dag is, is die voorbehouden aan
gepaste en heilige bezigheden. Niet werken en niet recreëren
is niet genoeg. Sterker nog: als we op de sabbat maar wat
rondhangen en verder niets doen, houden we die dag niet hei-
lig. In een openbaring aan Joseph Smith in 1831, gebood de
Heer: ‘Opdat gij uzelf beter onbesmet van de wereld zult kun-
nen bewaren, zult gij naar het huis des gebeds gaan en uw
offeranden offeren op mijn heilige dag; 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 betonen’ (LV 59:9–10).
In overeenstemming met deze openbaring wonen we elke
week de avondmaalsdienst bij. Andere bezigheden geschikt
voor de sabbat zijn onder meer: gebed, meditatie, studie van
de Schriften en de leringen van de hedendaagse profeten; u
kunt brieven schrijven aan gezinsleden en vrienden, opbou-
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wende lectuur lezen, zieken en behoeftigen bezoeken, en
andere kerkelijke bijeenkomsten bijwonen. 

Relevante verwijzingen: Exodus 31:16–17; Mosiah 18:23; LV 59:11–14; 68:29

Zie ook aanbidding; avondmaal, het; eerbied.

Satan

Satan, ook de tegenstander of de duivel genoemd, is de
vijand van rechtvaardigheid en van wie ernaar streven God te
volgen. Hij is een geestzoon van God, en was eens 
een engel met ‘gezag [...] in de tegenwoordigheid van God’
(LV 76:25; zie ook Jesaja 14:12; LV 76:26–27). Maar in de voor-
sterfelijke raadsvergadering kwam Lucifer, zoals Satan toen
heette, in opstand tegen Vader in de hemel en het heilsplan.
Deze opstand hield in dat Satan ‘trachtte de keuzevrijheid van
de mens te vernietigen’ (Mozes 4:3). Hij zei: ‘Ik zal het gehele
mensdom verlossen, zodat niet één ziel verloren zal gaan, en
voorzeker zal ik het doen; daarom, geef mij uw eer’ (Mozes
4:1).

Satan haalde ‘een derde deel van de heerscharen des
hemels’ over om zich af te keren van de Vader (LV 29:36).
Deze opstand had tot gevolg dat Satan en zijn volgelingen uit
Gods tegenwoordigheid werden verjaagd en voor straf geen
menselijk lichaam kregen. (Zie Openbaring 12:9.) Ook zullen
ze nooit meer een erfdeel in een van de koninkrijken van
heerlijkheid krijgen.

Onze hemelse Vader staat Satan en zijn volgelingen toe
om ons, als onderdeel van onze sterfelijke proeftijd, in ver-
zoeking te brengen. (Zie 2 Nephi 2:11–14; LV 29:39.) Daar
Satan erop uit is ‘dat alle mensen ongelukkig zullen zijn, net
als hijzelf’ (2 Nephi 2:27) proberen hij en zijn volgelingen ons
weg te leiden van rechtschapenheid. Hij richt zijn hevigste
aanvallen op de belangrijkste aspecten van het plan van
geluk van onze hemelse Vader. Zo probeert hij, bijvoorbeeld,
de Heiland en het priesterschap verdacht te maken, twijfel te
zaaien over de macht van de verzoening, openbaring na te
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bootsen, ons af te leiden van de waarheid, en individuele ver-
antwoordelijkheid te ontkennen. Hij probeert het gezin te
ondermijnen door de geslachtsrollen te verwarren, door seks
buiten het huwelijk te propageren, door het huwelijk bela-
chelijk te maken, en gezinsvorming te ontmoedigen.

U hoeft niet toe te geven aan de verzoekingen van Satan.
U bezit de innerlijke kracht om het goede boven het kwade te
verkiezen, en u kunt altijd om de hulp van de Heer bidden.
(Zie ‘Verleiding’, pp. 175–177.)

Relevante verwijzingen: Jesaja 14:12–17; 1 Nephi 15:23–24; 2 Nephi
2:16–18; Moroni 7:12; LV 10:5; 29:36–40, 46–47; 76:25–29

Zie ook keuzevrijheid; verleiding; zonde

Schelden (zie vloeken)

Schepping

Onder leiding van Vader in de hemel heeft Jezus
Christus de hemel en de aarde geschapen. (Zie Mosiah 3:8;
Mozes 2:1.) Uit schriftuur die aan de profeet Joseph Smith is
geopenbaard, weten we dat de Heer bij de schepping ele-
menten heeft gebruikt die al bestonden. (Zie Abraham 3:24.)
Hij heeft de wereld niet ‘uit het niets’ geschapen, zoals som-
mige mensen geloven.

Uit de Schriften leren we ook dat Adam ‘de eerste mens
van alle mensen’ was (Mozes 1:34). God heeft Adam en Eva
naar zijn eigen beeld en naar het beeld van zijn Eniggeborene
geschapen. (Zie Mozes 2:26–27.)

De schepping maakt een wezenlijk deel uit van het heils-
plan van onze hemelse Vader. Daardoor is er nu een aarde,
waar wij naartoe zijn gekomen om een stoffelijk lichaam te
krijgen en onze keuzevrijheid te gebruiken. In de voorsterfe-
lijke Godenraad is het volgende gesproken: ‘Wij zullen naar
beneden gaan, want er is ruimte daar, en wij zullen van deze
stoffen nemen en wij zullen een aarde maken waarop dezen
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kunnen wonen; en wij zullen hen hiermee beproeven om te
zien of zij alles zullen doen wat de Heer, hun God, hun ook
zal gebieden’ (Abraham 3:24–25).

U bent een geestkind van God, en uw lichaam is naar zijn
beeld geschapen. U kunt uw dankbaarheid voor deze zege-
ningen tonen door goed voor uw lichaam te zorgen. Dat kunt
u doen door het woord van wijsheid en de andere geboden
omtrent uw geestelijke en lichamelijke gezondheid na te
leven. (Zie LV 89; zie ook LV 88:124.) U kunt ook respect
tonen voor andere mensen, ook kinderen van God.

Als vruchtgebruiker van een schitterende schepping, kunt
u ervoor zorgen dat de aarde mooi blijft voor toekomstige
generaties.

Relevante verwijzingen: Genesis 1–2; Hebreeën 1:1–2; 1 Nephi 17:36; 
LV 38:1–3; 59:16–20; Mozes 1–3; Abraham 4–5

Zie ook God de Vader; heilsplan; Jezus Christus 

Schriften

Als heilige mannen Gods door de kracht van de Heilige
Geest schrijven of spreken, zullen hun woorden ‘Schrift zijn,
de wil des Heren, de zin des Heren, het woord des Heren, de
stem des Heren, en de kracht Gods tot zaligheid’ (LV 68:4). De
officiële, gecanoniseerde Schriften van de kerk, vaak de stan-
daardwerken genoemd, zijn: de Bijbel, het Boek van Mormon,
de Leer en Verbonden, en de Parel van grote waarde. Deze
boeken worden op pp. 147–150 uitgelegd.

Belang van dagelijkse schriftstudie 

Het belangrijkste doel van de Schriften is van Christus te
getuigen, zodat we tot Hem komen en het eeuwige leven
beërven. (Zie Johannes 5:39; 20:31; 1 Nephi 6:4; Mosiah
13:33–35.) De profeet Mormon getuigde:

‘Ja, wij zien dat eenieder die het wil, het woord Gods
mag vastgrijpen, dat levend en krachtig is, dat de geslepen-
heid en de strikken en de listen van de duivel vaneen zal
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scheiden, en de volgeling van Christus op een enge en smalle
weg voert, over die eeuwige afgrond van ellende heen die is
bereid om de goddelozen te verzwelgen —

‘en zijn ziel, ja, zijn onsterfelijke ziel, aan de rechterhand
Gods in het koninkrijk van de hemel brengt om aan te zitten
met Abraham en Isaak en met Jakob, en met al onze heilige
vaderen, om er nooit meer weg te gaan’ (Helaman 3:29–30).

De hedendaagse profeten adviseren ons de Schriften elke
dag te bestuderen, zowel individueel als in gezinsverband.
Zij raden ons aan om, zoals Nephi zijn broeders aanried, de
Schriften op onszelf te betrekken, om die heilige kronieken
van weleer een plaats in ons dagelijks leven te geven. (Zie
1 Nephi 19:23–24.) Hun raad aan ons is: ‘Onderzoekt de
Schriften’ (Johannes 5:39) en ‘Vergast u aan de woorden van
Christus’ (2 Nephi 32:3).

Deze raad zal u zeer tot zegen zijn. Dagelijkse schriftstu-
die maakt u ontvankelijk voor de influisteringen van de
Heilige Geest. U bouwt uw geloof ermee op, sterkt uzelf
tegen verleiding, en u komt er dichter bij uw hemelse Vader
en zijn geliefde Zoon door.

Plan uw schriftstudie. Besteed elke dag een bepaalde tijd
aan uw schriftstudie. Lees de Schriften dan aandachtig, en let
daarbij op de ingevingen van de Geest. Vraag uw hemelse
Vader om hulp, zodat u weet wat Hij van u verlangt.

Blijf uw hele leven in de Schriften lezen, in het bijzonder
het Boek van Mormon. U zult de Schriften uw hele leven lang
blijven herontdekken, en in elke levensfase zult u steeds weer
op nieuwe betekenissen en toepassingen stuiten.

Maak ook tijd vrij om elke dag in gezinsverband in de
Schriften te lezen. Dat kan soms onhaalbaar lijken, maar het
resultaat is zeker de moeite waard. Plan uw schriftlezing zo
dat zij aansluit bij de behoeften van uw gezin. Doe dat onder
leiding van de Geest. Wees niet bang om de Schriften aan
kleine kinderen voor te lezen. De taal van die heilige kronie-
ken heeft zoveel impact, dat het ook de allerkleinsten raakt. 
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Bijbel

De Bijbel bestaat uit twee delen: het Oude Testament en
het Nieuwe Testament. Het Oude Testament is een heilige
kroniek over Gods betrekkingen met zijn verbondsvolk in het
Heilige Land. Het bevat de leringen van profeten als Mozes,
Jozua, Jesaja, Jeremia en Daniël. Het Nieuwe Testament doet
verslag van de geboorte, bediening en verzoening van de
Heiland. Het sluit af met de bediening van Jezus’ discipelen.

Daar de Bijbel vaak vertaald is, zijn er verschillende 
versies in omloop. In het Nederlandse taalgebied is de NBG-
Bijbel de officiële bijbel van de kerk.

In De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der
Laatste Dagen hebben wij achting voor de Bijbel en zijn hei-
lige leringen. We putten kracht en troost uit de bijbelse ver-
halen over Gods omgang met zijn volk.

Het Boek van Mormon: eveneens een testament aangaande
Jezus Christus

Het Boek van Mormon is in deze bedeling door de wil
van God beschikbaar gekomen. In deze kroniek wordt ver-
slag gedaan van Gods handelingen met het volk dat in het
oude Amerika heeft geleefd. Deze kroniek is door profeten
op gouden platen gegraveerd. De Heer heeft verklaard dat
het Boek van Mormon de ‘volheid van het evangelie van
Jezus Christus’ bevat (LV 20:9; zie ook LV 42:12).

De kroniek is op 22 september 1827 door een engel,
Moroni genaamd, die de laatste profeet in het Boek van
Mormon was, in handen gegeven van de profeet Joseph Smith.
De profeet Joseph heeft de kroniek door de gave en macht van
God in het Engels vertaald. Sindsdien is het Boek van Mormon
in vele andere talen vertaald.

Het Boek van Mormon is hoofdzakelijk geschreven om
alle mensen ervan te overtuigen ‘dat Jezus de Christus is, de
Eeuwige God, die Zich aan alle natiën openbaart’ (Titelblad
van het Boek van Mormon). Het verkondigt dat alle mensen
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‘tot Hem moeten komen, of zij kunnen niet worden gered’
(1 Nephi 13:40). Joseph Smith heeft gezegd dat het Boek van
Mormon ‘het nauwkeurigste boek op aarde en de sluitsteen
van onze godsdienst is, en dat de mens dichter bij God komt
door zich aan de leringen daarin te houden, dan door welk
ander boek ook’ (Inleiding tot het Boek van Mormon).

Het Boek van Mormon getuigt van de waarheden die in
de Bijbel staan. Het herstelt ook ‘duidelijke en waardevolle’
waarheden die uit de Bijbel verdwenen zijn door foute verta-
lingen of ‘zijn weggenomen’ om zo ‘de rechte wegen des
Heren te verdraaien’. (Zie 1 Nephi 13:24–27, 38–41.) De Bijbel
en het Boek van Mormon zullen ‘samengroeien, teneinde
valse leerstellingen te weerleggen en geschillen bij te leggen,
en vrede (...) te vestigen’ (2 Nephi 3:12).

Aan het eind van het Boek van Mormon leert de profeet
Moroni ons hoe we kunnen weten of het boek waar is: ‘En
wanneer gij deze dingen ontvangt, spoor ik u aan God, de
eeuwige Vader, in de naam van Christus te vragen of deze
dingen niet waar zijn; en indien gij vraagt met een oprecht
hart, met een eerlijke bedoeling en met geloof in Christus, zal
Hij de waarheid ervan aan u openbaren door de macht van
de Heilige Geest’ (Moroni 10:4; zie ook de verzen 3 en 5).

Leer en Verbonden

De Leer en Verbonden bevat openbaringen die aan de
profeet Joseph Smith zijn gegeven. Er staan ook een paar
openbaringen in die aan andere hedendaagse profeten zijn
gegeven. Dit boek is uniek omdat het geen vertaling is van
oude geschriften. Het is een verzameling openbaringen die
de Heer in de laatste dagen aan zijn profeten heeft gegeven. 

De profeet Joseph Smith heeft gezegd dat de Leer en
Verbonden ‘het fundament van de kerk in deze laatste dagen
en een zegen voor de wereld, waaruit blijkt dat de sleutels
van de verborgenheden van het koninkrijk van onze Heiland
opnieuw aan de mensheid zijn toevertrouwd’ (inleiding tot
Leer en Verbonden 70).
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Parel van grote waarde

De Parel van grote waarde bevat het boek Mozes, het boek
Abraham, Matteüs 24 naar een geïnspireerde vertaling van de
profeet Joseph Smith, en geschriften van de profeet Joseph.

Het boek Mozes is een fragment uit de geïnspireerde bij-
belvertaling van Joseph Smith. Het is een uitgebreider verslag
van het begin van het boek Genesis in het Oude Testament,
dat door Mozes is geschreven. Het bevat vele leerstellingen en
leringen die uit de Bijbel verdwenen zijn en verschaft aanvul-
lende informatie over het heilsplan, de schepping van de
aarde, en de omgang van God met Adam en Henoch.

Het boek Abraham is een vertaling van oude papyrus-
rollen die in 1835 in het bezit van de kerk kwamen. De pro-
feet Joseph Smith heeft deze rollen door openbaring vertaald.
Dit boek bevat waarheden over de voorsterfelijke raadsver-
gadering in de hemel, de schepping van de aarde, de natuur
van God, en het priesterschap.

Matteüs naar Joseph Smith werpt meer licht op de lerin-
gen van de Heiland over zijn wederkomst.

De geschriften van Joseph Smith in de Parel van Grote
waarde bestaan uit:

• Geschiedenis van Joseph Smith, een fragment uit 
de geschiedenis van de kerk zoals die door de profeet
is opgetekend. Het doet verslag van de gebeurtenis-
sen die tot de herstelling van de kerk hebben geleid,
met inbegrip van het eerste visioen, de bezoeken van
Moroni aan de profeet Joseph, hoe de gouden platen
in het bezit van Joseph kwamen, en de herstelling van
het Aäronisch priesterschap. 

• De Geloofsartikelen, dertien fundamentele geloofspun-
ten die door de profeet Joseph Smith zijn opgesteld.

Relevante verwijzingen: Romeinen 15:4; 2 Timoteüs 3:15—17; 2 Nephi
25:26; Alma 17:2–3; 3 Nephi 23:1–5; LV 18:33–36; Geloofsartikelen 1:8

Zie ook herstelling van het evangelie; openbaring; profeten
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Schulden

Bij monde van de profeet Joseph Smith heeft de Heer ooit
tegen een groep heiligen gezegd: ‘Het is mijn wil dat u al uw
schulden betaalt’ (LV 104:78). Sinds de beginperiode van 
de kerk hebben de profeten van de Heer ons herhaaldelijk
gewaarschuwd voor financiële schulden.

Een van de grootste nadelen van financiële schuld is de
rente die betaald moet worden. Voor sommige vormen van
krediet, zoals een creditcard, moet een hoge rente betaald wor-
den. Als u eenmaal schulden hebt, kent rente geen genade. U
blijft het betalen, ongeacht uw situatie — of u nu werk hebt of
niet, gezond bent of niet. U ontkomt pas aan rente als uw
schuld is afgelost. Laat u niet misleiden door nieuwe vormen
van kredietverlening, zelfs niet als er geschermd wordt met
een aantrekkelijke rente of als er een bepaalde tijd geen rente
hoeft te worden betaald. 

Kijk hoe u er financieel voor staat. Stel een begroting op
en houd u eraan. Vermijd schulden zoveel mogelijk. In de
meeste gevallen kunt u schulden voor zijn door uw inkom-
sten verstandig te besteden. Als u een hanteerbare schuld
aangaat, bijvoorbeeld om een woning te kopen of om een
opleiding te bekostigen, zorg dan dat u die zo snel mogelijk
afbetaalt. Ontdoe uzelf van het financiële juk. Als u geen
schulden meer hebt en zelfs wat hebt kunnen sparen, dan
wordt u niet verrast door financieel zwaar weer. U kunt uw
gezin onderhouden en opgelucht ademhalen.

Relevante verwijzingen: Lucas 16:10–11; LV 19:35

Sleutels van het priesterschap (zie priesterschap)

Smith, Joseph jr. (zie Joseph Smith)

Standaardwerken (zie Schriften)

Tabak (zie woord van wijsheid)
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Tatoeages

De hedendaagse profeten raden tatoeages ten sterkste af.
Wie deze raad naast zich neerleggen, tonen gebrek aan res-
pect voor zichzelf en voor God. De apostel Paulus heeft
gewezen op het belang van ons lichaam en dat we het niet
moedwillig moeten ontwijden: ‘Weet gij niet, dat gij Gods
tempel zijt en dat de Geest Gods in u woont? Zo iemand
Gods tempel schendt, God zal hem schenden. Want de tem-
pel Gods, en dat zijt gij, is heilig!’ (1 Korintiërs 3:16–17.)

Als u een tatoeage hebt, wordt u geregeld herinnerd aan
een pijnlijke vergissing. Overweeg hem te laten verwijderen.

Zie ook bodypiercing

Tegenslag

Het verlossingsplan van onze hemelse Vader brengt met
zich mee dat u in dit sterfelijk leven met tegenslag te maken
krijgt. Problemen, teleurstellingen, verdriet, ziekte en hart-
zeer zijn een moeilijk deel van het leven, maar ze kunnen, als
u zich tot de Heer wendt, tot geestelijke groei, loutering en
vooruitgang leiden.

Tegenslag heeft verschillende oorzaken. Soms zult u met
tegenslag te maken krijgen, omdat u hoogmoedig en onge-
hoorzaam bent. Dit soort tegenslag kunt u vermijden met een
rechtschapen levenswandel. Andere tegenslagen overkomen
u gewoon, ook als u rechtschapen leeft. Zo kunt u te maken
krijgen met tegenslag in tijden van ziekte of bij de dood van
een dierbare. En soms komt u in de problemen door ver-
keerde keuzes, uitspraken en daden van anderen. 

In geloof reageren op tegenslag

Uw welslagen en geluk, zowel nu als in de eeuwigheid,
hangt grotendeels af van uw reactie op levensproblemen.

In het Boek van Mormon staat een verhaal dat aangeeft
dat we op verschillende manieren op tegenslag kunnen reage-
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ren. De profeet Lehi en zijn familie waren al een tijdje op reis
in de wildernis en hadden met hun pijlen en bogen op voedsel
gejaagd. De familie kwam in moeilijkheden toen Lehi’s zoons
hun bogen niet meer konden gebruiken. De bogen van Laman
en Lemuël verloren hun spankracht en Nephi’s boog brak.
Hongerig en vermoeid begonnen Laman en Lemuël tegen de
Heer te klagen. Zelfs Lehi begon te morren. Nephi weigerde
daarentegen ontmoedigd te raken. Hij ging aan het werk. Hij
schreef: ‘Ik, Nephi, [maakte] van hout een boog [...], en van een
rechte stok een pijl; aldus wapende ik mij met een boog en een
pijl, met een slinger en met stenen. En ik zeide tot mijn vader:
Waarheen zal ik gaan om voedsel te verkrijgen?’
Verootmoedigd door Nephi’s woorden vroeg Lehi de Heer
waar er voedsel te vinden was. De Heer beantwoordde zijn
gebeden en leidde Nephi naar een plek waar hij voedsel kon
vinden. (Zie 1 Nephi 16:15–31.)

Sommige mensen lijken bij tegenslag op Laman en
Lemuël. Ze klagen en raken verbitterd. Ze stellen vragen als:
‘Waarom moet mij dit overkomen? Waarom moet ik daar nu
onder lijden? Waaraan heb ik dit verdiend?’ Maar met zulke
vragen zetten ze hun denkvermogen onder druk. Dergelijke
vragen bemoeilijken een heldere visie, verspillen energie, en
beroven hen van ervaringen die de Heer wil dat ze hebben.
In plaats van zo te reageren, kunt u beter Nephi’s voorbeeld
volgen. U kunt zich beter vragen stellen als: ‘Wat wordt er
van mij verwacht? Wat moet ik uit deze ervaring leren? Wat
moet ik anders doen? Wie moet ik helpen? Hoe kan ik in 
tijden van tegenslag mijn zegeningen in gedachte houden?’

Verschillende soorten tegenslag vergen verschillende
reacties. Als u bijvoorbeeld ziek wordt, moet u wellicht
gewoon geduldig en getrouw zijn. Als u lijdt onder ander-
mans uitspraken of daden, moet u proberen de mensen die u
beledigd hebben, te vergeven. Als u slachtoffer bent van mis-
handeling, dient u onmiddellijk hulp te zoeken. Als tegenslag
het gevolg is van uw eigen ongehoorzaamheid, dient u uw
gedrag te corrigeren en nederig om vergiffenis te vragen.
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Hoewel uw reactie op tegenslag kan variëren, moet uw
vertrouwen in Vader in de hemel en Jezus Christus altijd con-
stant zijn. De profeet Alma heeft gezegd: ‘Wie ook hun ver-
trouwen in God stellen, zullen worden geschraagd in hun
beproevingen en in hun moeilijkheden en in hun benauwin-
gen, en ten laatsten dage zullen [zij] worden verhoogd.’
(Alma 36:3.)

Vertrouwen op onze hemelse Vader en Jezus Christus 

Als u vertrouwt op de Vader en de Zoon, bent u er zeker
van dat Zij u volmaakt liefhebben — dat Zij willen dat u geluk-
kig bent en dat u geestelijk groeit. U houdt u aan de geboden.
U streeft ernaar hun wil te weten, en u doet wat Zij van u ver-
gen, zelfs als u het anders wil. U begrijpt dat uw hemelse Vader
uw gebeden om uitkomst niet onmiddellijk zal verhoren — dat
Hij het raadzaam acht dat u wacht en zo kan leren en groeien.
Desondanks vindt u vertroosting in de zekerheid dat de
Heiland uw beproevingen perfect begrijpt. Als deel van zijn
oneindige verzoening heeft Hij ‘de pijnen en ziekten van zijn
volk’ op Zich genomen. Hij heeft ‘hun zwakheden op Zich
[genomen], uld, naar het vlees, opdat Hij naar het vlees zal
weten hoe zijn volk te hulp te komen naargelang hun zwakhe-
den’ (Alma 7:11–12). Omdat Hij uw pijn heeft ondergaan, weet
Hij hoe Hij u moet helpen. Als u geloof in Hem houdt, zal Hij
u zo sterken dat u elke beproeving aankan.

Blijf in tijden van tegenslag uw vertrouwen in de Heer
stellen en denk daarbij aan de volgende raad van de profeet
Joseph Smith:

‘Wie getrouw is in beproeving, diens beloning is groter
in het koninkrijk van de hemel.

‘Op dit moment kunt gij het plan van uw God met
betrekking tot de dingen die hierna zullen komen, en de
heerlijkheid die zal volgen op veel beproeving, niet met uw
natuurlijke ogen zien.

‘Want na veel beproeving komen de zegeningen’ (LV
58:2–4).
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Vrede en vreugde ondanks tegenslag

U kunt vrede en vreugde ervaren, zelfs als u het te
kwaad hebt met problemen en verdriet. In het Boek van
Mormon staat een verhaal over een rechtvaardig volk dat
deze waarheid leerde. Toen deze mensen in slavernij waren
van een wreed potentaat, stortten ze hun hart voor God uit.
(Zie Mosiah 24:8–12.) De Heer antwoordde:

‘Heft uw hoofd op en weest welgemoed, want Ik ben mij
bewust van het verbond dat gij met Mij hebt gesloten; en Ik
zal Mij jegens mijn volk verbinden en hen bevrijden uit hun
knechtschap.

‘En tevens zal Ik de lasten verlichten die op uw schou-
ders zijn gelegd, zodat gij ze zelfs niet op uw rug kunt voe-
len, ja, zolang gij in knechtschap leeft; en dat zal Ik doen
opdat gij voortaan als getuige voor Mij zult staan, en opdat
gij zeker zult weten dat Ik, de Here God, omzie naar mijn
volk in hun ellende’ (Mosiah 24:13–14).

Het volk reageerde in geloof en ‘de lasten die [hun]
waren opgelegd, [werden licht] gemaakt; ja, de Heer ver-
sterkte hen, zodat zij hun lasten met gemak konden dragen,
en zij onderwierpen zich welgemoed en met geduld aan de
gehele wil des Heren’ (Mosiah 24:15).

Evenals deze rechtschapen mensen kunt u ‘zich welge-
moed en met geduld aan de gehele wil des Heren [onder-
werpen]’ in het besef dat Hij u in uw lijden zal bijstaan. Hij
heeft beloofd: ‘Alle dingen waarmee u bent bezocht, zullen
samenwerken voor uw welzijn, en voor de heerlijkheid van
mijn naam’ (LV 98:3).

Relevante verwijzingen: Hebreeën 4:15–16; 2 Nephi 2:11–24; Mosiah
23:21–22; LV 105:6; 121:7–9; 122

Zie ook bekering; heilsplan; hoop; vergeving; vrede
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Tekenen

Tekenen zijn gebeurtenissen of ervaringen die de macht
van God manifesteren. Zij zijn vaak wonderbaarlijk. Ze kondi-
gen ook grote gebeurtenissen aan, zoals de geboorte, dood en
wederkomst van de Heiland. Ze herinneren ons aan de ver-
bonden die de Heer met ons is aangegaan. Tekenen kunnen
ook getuigenis afleggen van een goddelijke roeping of een
manifestatie zijn van het mishagen van God.

Sommige mensen beweren in God of zijn werk te zullen
geloven als zij een teken krijgen. Maar de Heer heeft gezegd:
‘Geloof komt niet door tekenen, maar tekenen volgen hen die
geloven’ (LV 63:9). Dergelijke tekenen worden gegeven aan
de getrouwen en gehoorzamen om hun geloof te sterken.

Relevante verwijzingen: Matteüs 12:38–39; Marcus 13:22–27; Lucas
2:8–17; Alma 30:43–52; Helaman 14; 3 Nephi 1:13–21; 8:2–25; Ether 12:6;
LV 63:7–12

Zie ook gehoorzaamheid; geloof; wederkomst van Jezus Christus

Telestiale koninkrijk (zie koninkrijken van heerlijkheid)

Tempel

Tempels zijn letterlijk huizen van de Heer. Het zijn heilig-
dommen die door de Heer bezocht kunnen worden. Alleen
ons thuis is qua heiligheid vergelijkbaar met de tempel. 

Door de eeuwen heen heeft de Heer zijn volk altijd gebo-
den om tempels te bouwen. De opdracht van de Heer
indachtig bouwt de kerk in deze tijd wereldwijd tempels om
zo de zegeningen van de tempel binnen het bereik van meer
kinderen van onze hemelse Vader te brengen. 

Verordeningen voor de levenden

Het belangrijkste doel van tempels is te voorzien in de
verordeningen die noodzakelijk zijn om in het celestiale
koninkrijk onze verhoging in te kunnen gaan. De tempelver-

Tekenen

156



ordeningen leiden tot de grootste zegeningen die dankzij de
verzoening van Jezus Christus beschikbaar zijn. Alles wat we
in de kerk doen — onze bijeenkomsten en activiteiten, ons
zendingswerk, de gegeven lessen en onze lofzangen — dient
ons te richten op de Heiland en het werk dat we in de tem-
pels doen.

De begiftiging is een van de verordeningen die we in de
tempel ontvangen. Het woord begiftiging betekent ‘schenking’
en de begiftiging in de tempel is met recht een geschenk van
God. De verordening bestaat uit een serie instructies. Ook
verbinden we ons tijdens de begiftiging om rechtschapen te
leven en ons te houden aan de vereisten van het evangelie. De
begiftiging richt ons op de Heiland, zijn rol in het plan van
onze hemelse Vader, en onze belofte om Hem te volgen.

Een andere tempelverordening is het celestiale huwelijk,
waarin man en vrouw voor eeuwig aan elkaar worden ver-
zegeld. Een verzegeling die in de tempel is voltrokken, houdt
eeuwig stand als man en vrouw de verbonden naleven die ze
hebben gesloten.

Kinderen geboren uit ouders die in de tempel zijn verze-
geld, worden in het verbond geboren. Die kinderen gaan
automatisch deel uitmaken van een eeuwig gezin. Kinderen
die niet in het verbond worden geboren, kunnen deel gaan
uitmaken van een eeuwig gezin als hun natuurlijke of adop-
tieouders zich eenmaal aan elkaar hebben laten verzegelen.
De verzegeling van deze kinderen aan hun ouders wordt in
de tempel verricht.

Als u de tempelverordeningen hebt ontvangen, is het
belangrijk dat u de verbonden die u hebt gesloten, niet uit het
oog verliest. Ga zo vaak mogelijk terug naar de tempel. Als u
kinderen hebt, leer ze dan het belang van de tempel. Help ze
om zo te leven dat ze later naar de tempel kunnen.

Als u de tempelverordeningen nog niet hebt ontvangen,
begin dan vandaag nog met uw voorbereiding. Ga naar de
tempel en neem deel aan het dopen en bevestigen voor de
doden, mochten uw omstandigheden dit toelaten.
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Verordeningen voor de doden

Mensen die zijn gestorven zonder de essentiële evange-
lieverordeningen kunnen die verordeningen ontvangen
dankzij het werk dat in de tempels wordt gedaan. U kunt 
dit werk doen ten behoeve van uw voorouders en anderen
die gestorven zijn. In hun plaats kunt u zich laten dopen 
en bevestigen, de begiftiging ontvangen, en deelnemen 
aan de verzegeling van man aan vrouw en kinderen aan 
ouders.

U dient op zoek te gaan naar de gegevens van uw over-
leden voorouders, zodat het tempelwerk voor hen kan wor-
den verricht.

Zie ‘Familiegeschiedenis en genealogie’, pp. 40–43, voor
meer informatie over tempelwerk voor de doden en familie-
historisch werk. 

De tempel waardig zijn

U moet waardig zijn om de tempel te betreden. U geeft
in twee gesprekken aan of u zich aan de kerkelijke normen
houdt — het eerste gesprek voert u met een lid van uw bis-
schap of uw gemeentepresident, het tweede met een lid van
uw ringpresidium of de zendingspresident. Uw priester-
schapsleiders houden de inhoud van deze gesprekken ver-
trouwelijk. In elk van die gesprekken zal uw
priesterschapsleider u vragen of u de kerkelijke normen
naleeft. Hij zal u vragen naar uw getuigenis van onze Vader
in de hemel en de verzoening van Jezus Christus, en of u de
algemene en plaatselijke leiders van de kerk steunt. U zult
moeten aangeven dat u zedelijk rein bent en zich aan het
woord van wijsheid houdt, een volledige tiende betaalt, in
overeenstemming met de leringen van de kerk leeft en geen
sympathieën hebt voor of banden met afvallige groeperin-
gen.

Als u in beide gesprekken de gestelde vragen naar beho-
ren hebt beantwoord, en zowel u als uw priesterschapslei-
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ders er zeker van zijn dat u waardig bent om de tempel te
betreden, krijgt u een tempelaanbeveling. U en uw priester-
schapsleiders ondertekenen de aanbeveling, waarmee u twee
jaar toegang hebt tot de tempel, zo lang u zich aan de kerke-
lijke normen houdt.

Deze tempelaanbevelingsgesprekken bieden u een
unieke gelegenheid om uw gedrag en levenswandel onder de
loep te nemen. Als er iets mis is in uw leven, bespreek dat dan
ruim vóór uw eerstvolgende tempelaanbevelingsgesprek met
uw bisschop of gemeentepresident. Hij zal u alle hulp bieden
om weer een tempelaanbeveling waardig te worden.

Tempelkleding

Als u naar de tempel gaat, behoort u zich netjes te 
kleden, alsof u naar de kerk gaat. Eenmaal in de tempel 
verwisselt u de kleding waarin u gekomen bent, voor de witte
kleding van de tempel. U kleedt u om in een kleedruimte,
waar u een kleedhokje en een kluisje tot uw beschikking hebt.
In de tempel houdt men zich zorgvuldig aan de fatsoens-
norm.

Door uw kleding weg te sluiten, laat u ook al uw dage-
lijkse afleidingen achter. De witte kleding draagt ertoe bij dat
u zich één en gelijk kunt voelen met de anderen in de tempel,
want iedereen gaat op dezelfde manier gekleed.

Het tempelonderkleed dragen

Na uw begiftiging heeft u het voorrecht de tempelonder-
kleding de rest van uw leven te dragen. U bent verplicht de
onderkleding te dragen volgens de instructies in de begifti-
gingceremonie. Denk eraan dat u de zegeningen die verband
houden met dit heilige voorrecht, alleen krijgt als u de tem-
pelverbonden getrouw naleeft.

De tempelonderkleding is voor u een voortdurende her-
innering aan de gesloten tempelverbonden. U behoort 
er te allen tijde met respect mee om te gaan. U moet de onder-
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kleding niet laten zien aan iemand die er geen betekenis aan
hecht, en u behoort die ook niet te vermaken om 
verschillende kledingstijlen te kunnen dragen. Als u de
onderkleding op de juiste manier draagt, zal dat u bescher-
ming tegen kwaad en verleiding geven. Het dragen van de
tempelonderkleding is ook een uiting van innerlijke toewij-
ding aan de Heiland.

De zegeningen van de tempel

Behalve de heilige priesterschapsverordeningen die er
worden verricht, is de tempel ook een plek waar u vrede
ervaart en openbaring ontvangt. Als u problemen hebt of voor
belangrijke beslissingen staat, kunt u uw zorgen mee naar de
tempel nemen. Daar kunt u geestelijke leiding krijgen.

Soms zult u niet helder kunnen denken, omdat uw pro-
blemen zwaar wegen en andere zaken uw aandacht opeisen.
In de tempel zult u tot rust komen, de mist en nevel in uw
hoofd zal optrekken, en u zult dingen begrijpen die u eerder
niet duidelijk waren. Misschien krijgt u een idee dat uw
moeilijkheden in een nieuw licht plaatsen.

De Heer zal u zegenen wanneer u het heilige verorde-
ningswerk in de tempel doet. En de zegeningen die Hij u
geeft, beperken zich niet tot uw tijd in de tempel. Hij zal u in
alle aspecten van uw leven zegenen. Uw arbeid in de tempel
zal u sterk maken en u geestelijk verfijnen.

Relevante verwijzingen: Jesaja 2:1–3; LV 88:119; 109–110; 124:39–41

Zie ook familiegeschiedenis en genealogie; heilsplan; huwelijk; verbond;
verordeningen

Terrestriale koninkrijk (zie koninkrijken van heerlijkheid)

Thee (zie woord van wijsheid)
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Tien geboden

De tien geboden zijn eeuwige evangeliebeginselen die
noodzakelijk zijn voor onze verhoging. De Heer heeft ze lang
geleden aan Mozes geopenbaard (zie Exodus 20:1–17), en Hij
heeft ze herhaald in hedendaagse openbaringen. (Zie LV
42:18–29; 59:5–13; 63:61–62.) De tien geboden zijn een vitaal
onderdeel van het evangelie. Gehoorzaamheid aan deze
geboden maakt de weg vrij voor gehoorzaamheid aan andere
evangeliebeginselen.

In het onderstaande overzicht van de tien geboden
wordt aangegeven hoe ze ook in deze tijd van kracht zijn:

1. ‘Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht heb-
ben’ (Exodus 20:3). We behoren ‘alle dingen [te doen]
met het oog alleen gericht op de eer van God’ (LV
82:19). We dienen de Heer met ons gehele hart, macht,
verstand en sterkte lief te hebben en te dienen. (Zie
Deuteronomium 6:5; LV 59:5.)

2. ‘Gij zult u geen gesneden beeld maken’ (Exodus 20:4).
In dit gebod verwerpt de Heer de aanbidding van
afgoden. Afgoderij kan vele vormen aannemen.
Sommige mensen buigen zich niet neer voor gesneden
beelden, maar in plaats daarvan vervangen zij de
levende God met andere afgoden, zoals geld, bezittin-
gen, ideeën of prestige. Voor hen ‘is hun schat hun
god’ — een god die ‘met hen [zal] vergaan’ (2 Nephi
9:30).

3. ‘Gij zult de naam van de Here, uw God, niet ijdel
gebruiken’ (Exodus 20:7). Een uitleg van dit gebod
leest u onder ‘Vloeken’, pp. 185-186.

4. ‘Gedenk de sabbatdag, dat gij die heiligt’ (Exodus
20:8). Een uitleg van dit gebod leest u onder ‘Sabbat’,
pp. 142–143.
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5. ‘Eer uw vader en uw moeder’ (Exodus 20:12). Dit is
een gebod dat van kracht blijft, zelfs als we volwassen
zijn. We behoren bedacht te zijn op manieren om onze
ouders te eren. 

6. ‘Gij zult niet doodslaan’ (Exodus 20:13). Onder
‘Oorlog’, pp. 118–119, wordt uitgelegd hoe dit gebod
van toepassing is op de strijdkrachten in tijden van
oorlog. 

7. ‘Gij zult niet echtbreken’ (Exodus 20:14). In een
hedendaagse openbaring verwerpt de Heer niet alleen
overspel, maar ook alles wat er verband mee houdt.
(Zie LV 59:6). Ontucht, homoseksualiteit en andere
seksuele zonden zijn schendingen van het zevende
gebod. Zie ‘Kuisheid’, pp. 102–107, voor verdere uit-
leg.

8. ‘Gij zult niet stelen’ (Exodus 20:15). Stelen is een vorm
van oneerlijkheid. Een uitleg van eerlijkheid leest u op
pp. 33–34.

9. ‘Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw
naaste’ (Exodus 20:16). Vals getuigenis spreken is nog
een vorm van oneerlijkheid. Een uitleg van eerlijkheid
leest u op pp. 33–34.

10. ‘Gij zult niet begeren’ (Exodus 20:17). Begeren of iets
willen hebben dat van iemand anders is, brengt
schade toe aan de ziel. Het heeft ons in zijn macht.
Daardoor zijn we eigenlijk constant ontevreden. Vaak
heeft het andere zonden en financiële schulden tot
gevolg.

Hoewel het grootste deel van de tien geboden ingaat op
zaken die we niet mogen doen, komen er uit deze geboden ook
zaken naar voren, die we juist wel moeten doen. De Heiland
vatte de tien geboden in twee beginselen samen — liefde voor
de Heer en liefde voor onze naaste.
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‘Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart
en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand.

‘Dit is het grote en eerste gebod.

‘Het tweede, daaraan gelijk, is: Gij zult uw naaste lief-
hebben als uzelf’ (Matteüs 22:37–39).

Relevante verwijzingen: Mosiah 12:33–36; 13:11–24

Zie ook aanbidding; eerbied; eerlijkheid; keuzevrijheid; kuisheid; gehoor-
zaamheid; oorlog; sabbat; vloeken

Tiende

Een van de zegeningen van lidmaatschap in De Kerk 
van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen is dat u
tiende kunt betalen. Door de wet van tiende na te leven, doet
u mee aan de opbouw van het koninkrijk Gods op aarde.

Definitie en doel van tiende

U betaalt een volledige tiende als u een tiende van uw
inkomen via de kerk aan de Heer geeft. U overhandigt uw
tiende aan een lid van de bisschap of het gemeentepresidium.

De plaatselijke leiders maken het tiendefonds recht-
streeks over naar het hoofdkantoor van de kerk, waar de
raad van tiendebesteding vaststelt hoe dit geld gebruikt gaat
worden. Deze raad bestaat uit het Eerste Presidium, het
Quorum der Twaalf Apostelen en de Presiderende Bisschap.
Zij laten zich bij hun beslissingen leiden door openbaring
van de Heer. (Zie LV 120:1.)

Het tiendegeld komt altijd ten goede aan de doeleinden
van de Heer — om tempels te bouwen en te onderhouden,
zendingswerk te doen, en het werk van de kerk wereldwijd
uit te voeren.
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Zegeningen van tiendebetaling

Om de wet van tiende te kunnen naleven, zult u offers
moeten brengen. Maar als u gehoorzaam bent, zult u zege-
ningen krijgen die veel meer waard zijn dan wat u hebt
opgegeven. De profeet Maleachi heeft gezegd:

‘Breng de gehele tiende naar de voorraadkamer, opdat er
spijze zij in mijn huis; beproeft Mij toch daarmede, zegt de
Here der heerscharen, of Ik dan niet voor u de vensters van
de hemel zal openen en zegen in overvloed over u uitgieten’
(Maleachi 3:10).

Deze zegeningen komen iedereen toe die tien procent
van hun inkomen betalen, zelfs als dat bedrag maar klein is.
Doordat u deze wet gehoorzaamt, zegent de Heer u zowel
geestelijk als stoffelijk.

Doen: tiende betalen

Als u nog niet op regelmatige basis tiende betaalt, gelooft
u misschien niet dat het u zal lukken om met tien procent
minder rond te komen. Maar voor getrouwe tiendebetalers
staat het vast dat zij niet rondkomen zonder hun tiende te
betalen. Op een heel letterlijke en wonderbaarlijke manier
staan de vensters van de hemel open en worden er zegenin-
gen over hen uitgestort.

Houd voor ogen dat tiende betalen eigenlijk geen
kwestie van geld is, maar een kwestie van geloof. Vertrouw
op de Heer. Hij heeft dit gebod ten bate van u gegeven, en Hij
heeft daar een belofte aan toegevoegd. Put kracht uit het
geloof van Nephi, die heeft gezegd: ‘Laten wij getrouw zijn
in het onderhouden van de geboden des Heren; want zie, Hij
is machtiger dan de gehele aarde’ (1 Nephi 4:1).

Zie ook vasten en vastengaven

Trooster (zie Heilige Geest)
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Val van Adam

In de hof van Eden gebood God: ‘Van elke boom in de
hof moogt gij naar believen eten, maar van de boom der ken-
nis van goed en kwaad, daarvan zult gij niet eten; nochtans
moogt gij voor uzelf kiezen, want het is u gegeven; maar
bedenk dat Ik het verbied, want ten dage dat gij daarvan eet,
zult gij voorzeker sterven’ (Mozes 3:16–17). Daar Adam en
Eva dit gebod overtraden en van de vrucht van de boom der
kennis van goed en kwaad aten, werden zij uit de tegen-
woordigheid van God geworpen. (Zie LV 29:40–41.) Met
andere woorden: zij ondergingen de geestelijke dood. Ze
werden ook sterfelijk — onderhevig aan de lichamelijke
dood. Deze geestelijke en lichamelijk dood wordt de val van
Adam genoemd.

Onze gevallen staat

Als afstammelingen van Adam en Eva overerven wij in
dit leven hun gevallen staat. (Zie Alma 42:5–9, 14.) Wij zijn
uitgesloten van de tegenwoordigheid Gods en onderworpen
aan de lichamelijke dood. In die toestand krijgen we met
tegenstellingen te maken, we worden op de proef gesteld
door moeilijkheden en de bezoekingen van de tegenstander.
(Zie 2 Nephi 2:11–14; LV 29:39; Mozes 6:48–49.)

In deze gevallen staat, woedt er strijd in ons. We zijn
geestkinderen van God en kunnen in potentie deelhebben
‘aan de goddelijke natuur’ (2 Petrus 1:4). We zijn evenwel
‘onwaardig [...] voor [Gods] aangezicht; wegens de val zijn
wij voortdurend kwaad van aard geworden’ (Ether 3:2). We
moeten er voortdurend aan werken om onrechtvaardige pas-
sies en verlangens te overwinnen. 

Koning Benjamin citeerde een engel toen Hij zei: ‘De
natuurlijke mens is een vijand van God, en is dat vanaf de val
van Adam geweest.’ Koning Benjamin waarschuwde dat
iedereen in deze natuurlijke, gevallen staat voor altijd een
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vijand van God is ‘tenzij hij zich overgeeft aan de ingevingen
van de Heilige Geest en de natuurlijke mens aflegt en een
heilige wordt door de verzoening van Christus, de Heer, en
wordt als een kind: onderworpen, zachtmoedig, ootmoedig,
geduldig, vol liefde, gewillig zich te onderwerpen aan alles
wat de Heer goeddunkt hem op te leggen, ja, zoals een kind
zich aan zijn vader onderwerpt’ (Mosiah 3:19).

Voordelen van de val

De val maakt een wezenlijk deel uit van het heilsplan
van onze hemelse Vader. (Zie 2 Nephi 2:15–16; 9:6.) Hij heeft
een tweeledige richting — neerwaarts maar toch voorwaarts.
Afgezien van de lichamelijke en geestelijke dood, verschafte
hij ons de mogelijkheid om geboren te worden, te leren en
vooruitgang te maken. Door onze keuzevrijheid goed te
gebruiken en ons oprecht te bekeren als we zondigen, kun-
nen we tot Christus komen en ons, door zijn verzoening,
voorbereiden op de gave van het eeuwige leven. De profeet
Lehi heeft gezegd:

‘Indien Adam niet had overtreden, zou hij niet zijn
gevallen, maar zou hij in de hof van Eden zijn gebleven. En
alle dingen die geschapen waren, hadden in dezelfde staat
moeten blijven waarin zij na de schepping verkeerden; en zij
hadden voor eeuwig zo moeten blijven en zouden geen eind
hebben gehad.

‘En [Adam en Eva] zouden geen kinderen hebben gekre-
gen; daarom zouden zij in een staat van onschuld zijn geble-
ven, zonder vreugde, want zij kenden geen ellende; zonder
goed te doen, want zij kenden geen zonde.

‘Maar zie, alle dingen zijn gedaan in de wijsheid van
Hem die alle dingen weet.

‘Adam viel, opdat de mensen zouden zijn; en de mensen
zijn, opdat zij vreugde zullen hebben.

‘En de Messias komt in de volheid des tijds om de men-
senkinderen te verlossen van de val’ (2 Nephi 2:22–26; zie
ook de verzen 19–21, 27).
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Adam en Eva brachten hun dankbaarheid onder woor-
den voor de zegeningen die voortkwamen uit de val:

‘Te dien dage prees Adam God en werd vervuld, en
begon te profeteren aangaande alle geslachten der aarde,
zeggende: Geprezen zij de naam van God, want wegens 
mijn overtreding zijn mijn ogen opengegaan, en in dit leven
zal ik vreugde hebben, en wederom in het vlees zal ik God
zien.

‘En Eva, zijn vrouw, hoorde al deze dingen en was 
verheugd, zeggende: Als wij niet overtreden hadden, zouden
wij nooit nakomelingen gehad hebben en nooit goed en
kwaad gekend hebben en de vreugde van onze verlossing en
het eeuwige leven dat God geeft aan alle gehoorzamen’
(Mozes 5:10–11).

Verlossing van de val

Vanwege onze gevallen, sterfelijke natuur en onze zon-
den is onze enige hoop in Jezus Christus en het verlossings-
plan.

Door de verzoening van Jezus Christus zullen alle men-
sen van de gevolgen van de val worden verlost. We zullen
opstaan uit het graf en in de tegenwoordigheid van God wor-
den gebracht om te worden geoordeeld. (Zie 2 Nephi 2:5–10;
Alma 11:42–45; Helaman 14:15–17).

Behalve dat Hij ons verlost van de universeel geldende
gevolgen van de val, kan de Heiland ons ook van onze 
eigen zonden verlossen. In onze gevallen staat zondigen we
en vervreemden we van de Heer, en halen daarmee de
geestelijke dood over ons heen. De apostel Paulus heeft
gezegd: ‘Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijk-
heid Gods’ (Romeinen 3:23). Als we volharden in onze zon-
den, kunnen we niet in de tegenwoordigheid van God
wonen, ‘want niets wat onrein is, kan (...) in zijn tegenwoor-
digheid wonen’ (Mozes 6:57). Gelukkig schept de verzoening
‘de mogelijkheid van bekering’ (Helaman 14:18), waardoor
het mogelijk is geworden dat we vergiffenis van onze zonden
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ontvangen en voor eeuwig in de tegenwoordigheid van God
kunnen wonen. Alma predikte: ‘De mens [werd] een tijd-
spanne toegestaan waarin hij zich kon bekeren; zo werd dit
leven een proefstaat, een tijd om zich voor te bereiden om
God te ontmoeten, een tijd om zich voor te bereiden op die
eindeloze staat waarover wij hebben gesproken, die volgt op
de opstanding der doden’ (Alma 12:24).

Dankbaarheid voor het zoenoffer van de Heiland

Net zoals we pas naar voedsel verlangen als we honger
hebben, zullen we pas geheel en al naar eeuwig heil verlan-
gen als we beseffen hoe hard we de Heiland nodig hebben.
Dat zal pas tot ons door gaan dringen naar gelang we meer
begrip krijgen van de val. Vandaar dat de profeet Lehi heeft
gezegd: ‘Het ganse mensdom verkeerde in een verloren en
gevallen staat, en zou voor eeuwig zo blijven, tenzij het zich
op die Verlosser verliet’ (1 Nephi 10:6).

Relevante verwijzingen: Genesis 3; Mormon 9:12–14; Mozes 4

Zie ook erfzonde; heilsplan; keuzevrijheid; verzoening van Jezus
Christus; zonde

Vasten en vastengaven

Vasten houdt in dat iemand zich vrijwillig een bepaalde
tijd voedsel en drinken ontzegt. Door vasten vergezeld te
laten gaan van innig gebed kan iemand zichzelf en anderen
voorbereiden op Gods zegeningen.

Redenen om te vasten

Op een keer wierp de Heiland bij een kind een duivel uit
en greep die ervaring aan om zijn discipelen de kracht van
vasten en gebed te leren. Zijn discipelen vroegen Hem:
‘Waarom hebben wij hem niet kunnen uitdrijven?’ Jezus ant-
woordde: ‘Vanwege uw kleingeloof. Want voorwaar, Ik zeg
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u, indien gij een geloof hebt als een mosterdzaad, zult gij tot
deze berg zeggen: Verplaats u vanhier daarheen en hij zal
zich verplaatsen en niets zal u onmogelijk zijn. Maar dit
geslacht vaart niet uit dan door bidden en vasten.’ (Zie
Matteüs 17:14–21.)

Hieruit leren we dat bidden en vasten kracht kan schen-
ken aan wie een priesterschapszegen geeft of ontvangt. Ook
is het van toepassing op uw inspanningen om het evangelie
na te leven. Als u een zwakte of zonde hebt die u in moeilijk-
heden brengt, zult u wellicht moeten bidden en vasten om
hulp of vergiffenis. Evenals de demon die door Christus
werd uitgedreven, kan uw probleem van dien aard zijn dat
alleen vasten en bidden uitkomst bieden.

U kunt om vele redenen vasten. Vasten is een manier om
God te aanbidden en uw dank jegens Hem te uiten. (Zie Lucas
2:37; Alma 45:1). U kunt vasten en uw hemelse Vader bidden
om de zieken en bezochten te zegenen. (Zie Matteüs
17:14–21.) Door te vasten kunnen u en uw dierbaren persoon-
lijke openbaring ontvangen en zich openstellen voor de waar-
heid. (Zie Alma 5:46; 6:6.) U kunt vasten om uzelf te wapenen
tegen verleiding. (Zie Jesaja 58:6.) U kunt vasten om uzelf
voor God te vernederen en geloof in Jezus Christus te oefe-
nen. (Zie Omni 1:26; Helaman 3:35.) U kunt vasten om te
weten te komen hoe u het beste zendingswerk kunt doen of
hoe u uw roeping kunt grootmaken. (Zie Handelingen 13:2–3;
Alma 17:3, 9; 3 Nephi 27:1–2.) Ook als men verdriet heeft of
als men rouwt kan men vasten. (Zie Alma 28:4–6; 30:1–2.) 

Vastenzondag

De kerk heeft één zondag in de maand, doorgaans de
eerste zondag, aangewezen als vastendag. Bij een goede
inachtneming van de vastendag slaat men twee opeenvol-
gende maaltijden over, woont men de vasten-en-getuigenis-
dienst bij, en geeft men een royale vastengave aan de
bisschop voor de behoeftigen.
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Uw vastengaven behoort minimaal de tegenwaarde van
de twee overgeslagen maaltijden te zijn. Wees zo royaal
mogelijk en geef veel meer dan dit bedrag.

U kunt behalve op de vastendag die de kerkleiders heb-
ben vastgesteld, ook op een andere dag vasten, afhankelijk van
uw behoeften en die van anderen. U moet echter niet te vaak
of langdurig vasten.

Het ware vasten

In de bergrede leert Jezus zijn discipelen het ware vasten.
Hij sprak zich uit tegen huichelaars die wanneer zij vasten
‘hun aangezicht ontoonbaar [maken], om zich aan de mensen
te vertonen.’ In plaats van u rechtschapen voor te doen,
behoort u zich te vertonen ‘aan uw Vader, die in het verbor-
gene is; en uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u ver-
gelden’ (Matteüs 6:16–18).

Ook de profeet Jesaja heeft over de ware geest van vasten
gesproken: ‘Is dit niet het vasten dat Ik verkies: de boeien der
goddeloosheid los te maken, de banden van het juk te ont-
binden, verdrukten vrij te laten en elk juk te verbreken? Is het
niet, dat gij voor de hongerige uw brood breekt en arme
zwervelingen in uw huis brengt, ja, als gij een naakte ziet, dat
gij hem bekleedt en u niet onttrekt aan uw eigen vlees en
bloed?’ (Jesaja 58:6–7.)

Jesaja getuigde ook van de zegeningen die we krijgen als
we de wet van vasten gehoorzamen: ‘Dan zal uw licht door-
breken als de dageraad en uw wond zich spoedig sluiten; uw
heil zal voor u uit gaan, de heerlijkheid des Heren zal uw
achterhoede zijn. Als gij dan roept, zal de Here antwoorden;
als gij om hulp roept, zal Hij zeggen: Hier ben Ik. (...)
Wanneer gij de hongerige schenkt wat gij zelf begeert en de
verdrukten verzadigt, dan zal in de duisternis uw licht
opgaan en uw donkerheid zal zijn als de middag. En de Here
zal u voortdurend leiden, u in dorre streken verzadigen en
uw gebeente krachtig maken; dan zult gij zijn als een
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besproeide hof en als een bron, waarvan het water niet
teleurstelt’ (Jesaja 58:8–11).

Relevante verwijzingen: 3 Nephi 13:16–18; LV 59:12–14; 88:76, 119

Zie ook gebed

Verbond

Een verbond is een heilige overeenkomst tussen God en
een persoon of een groep personen. God stelt bepaalde voor-
waarden, en Hij belooft ons te zegenen als wij aan die voor-
waarden voldoen. Als wij een verbond niet naleven, kunnen
we de zegeningen niet ontvangen, en in sommige gevallen
wordt ons een straf opgelegd voor onze ongehoorzaamheid.

Alle verlossende verordeningen van het priesterschap
gaan altijd van een verbond vergezeld. U heeft, bijvoorbeeld,
een verbond gesloten toen u zich liet dopen, en u hernieuwt
dat verbond elke keer als u aan het avondmaal deelneemt. (Zie
Mosiah 18:8—10; LV 20:37, 77, 79.) Als u het Melchizedeks
priesterschap is verleend, bent u de eed en het verbond van
het priesterschap aangegaan. (Zie LV 84:33–44.) Ook voor de
begiftiging en de verzegelverordening worden heilige verbon-
den gesloten. 

Houd de verbonden die u met de Heer bent aangegaan
altijd in ere. Dan hoeft u niet in alles wat u doet, geboden te
worden. (Zie LV 58:26–28.) U zult geïnspireerd worden door
de Heilige Geest, en het christelijk gedrag wordt deel van uw
karakter. De Heer heeft beloofd dat u ‘openbaring op open-
baring, kennis op kennis [zult] ontvangen, opdat gij de ver-
borgenheden en de vredige dingen zult kennen — datgene
wat vreugde brengt, datgene wat het eeuwige leven brengt’
(LV 42:61). U moet niets liever willen dan met die goddelijke
leiding uw heiliging tot stand te brengen; en uw grootste
angst moet zijn dat u die zegeningen kwijtraakt.

Relevante verwijzingen: Jeremia 31:31–34; Mosiah 5; Moroni 10:33; 
LV 82:10; 97:8; 98:13–15.
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Zie ook avondmaal, het; doop; huwelijk; priesterschap; tempels; verorde-
ningen; verbond van Abraham 

Verbond van Abraham

Abraham ontving het evangelie en werd tot hogepriester
geordend. (Zie LV 84:14; Abraham 1:2.) Later ging hij een
celestiaal huwelijk aan, dat het verbond van de verhoging is.
(Zie LV 131:1–4; 132:19, 29.) In verband met de verbonden
door hem gesloten, ontving hij grote beloften van de Heer aan-
gaande zijn familie. Die beloften bestonden onder andere uit:

• Zijn nageslacht zou talrijk worden. (Zie Genesis
17:5–6; Abraham 2:9; 3:14.)

• Zijn zaad, of afstammelingen, zou het evangelie ont-
vangen en het priesterschap dragen. (Zie Abraham 2:9.)

• Door toedoen van zijn nageslacht ‘zullen alle geslachten
der aarde worden gezegend, ja, met de zegeningen van
het evangelie, die de zegeningen van het heil zijn, ja,
van het eeuwige leven’ (Abraham 2:11).

Alle verbonden en beloften tezamen die Abraham van de
Heer ontving, worden het verbond van Abraham genoemd.
Het is een eeuwigdurend verbond dat zich uitstrekt tot al 
het nageslacht van Abraham. (Zie Genesis 17:7). Om tot 
het nageslacht van Abraham te worden gerekend, moet
iemand de wetten en verordeningen van het evangelie
gehoorzamen. Daardoor kan die persoon alle zegeningen van
Abrahams verbond ontvangen, zelfs als hij of zij geen letter-
lijke afstammeling van Abraham is. (Zie Galaten 3:26–29;
4:1–7; LV 84:33–40.)

U bent als lid van De Kerk van Jezus Christus van de
Heiligen der Laatste Dagen een kind van het verbond. (Zie
3 Nephi 20:25–26.) U hebt het eeuwig evangelie ontvangen en
daarmee dezelfde beloften geërfd die aan Abraham, Isaak en
Jakob zijn gegeven. U hebt recht op de zegeningen van het
priesterschap en het eeuwige leven indien u de verlossende
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verordeningen ontvangt en de daarmee verbandhoudende
verbonden getrouw nakomt. Uw inspanningen en de arbeid
van uw nageslacht zullen de volken van de aarde ten goede
komen. 

Zie ook eeuwig leven; patriarchale zegens; priesterschap; verbond; veror-
deningen 

Vergeving

In de Schriften wordt vergeving op twee manieren
gebruikt. De Heer gebiedt eenieder zich van zijn zonden te
bekeren en Hem om vergeving te vragen. Hij gebiedt ons ook
vergeving te schenken aan wie ons beledigt of pijn doet. In het
onzevader geeft Jezus ons de raad onze hemelse Vader te vra-
gen om onze schulden te vergeven ‘gelijk ook wij vergeven
onze schuldenaren’ (Matteüs 6:12).

Vergeving van de Heer zoeken

Zonde is een zware last. Zij brengt schuldgevoelens en
smart teweeg in het besef dat we tegen de wil van onze Vader
in de hemel zijn ingegaan. En als het tot ons doordringt dat
we met onze daden anderen pijn hebben gedaan en de zege-
ningen zijn misgelopen die onze Vader ons had willen geven,
voelen we berouw. 

Dankzij de verzoening van Jezus Christus kunnen we
vergeving van onze zonden ontvangen op voorwaarde dat
we ons oprecht en volledig bekeren. Op zonde volgen pijn en
lijden, maar de vergeving van de Heer brengt verlichting,
troost en vreugde. De Heer heeft beloofd:

‘Zie, wie zich van zijn zonden bekeerd heeft, die 
ontvangt vergeving, en Ik, de Heer, denk er niet meer aan.’
(LV 58:42).

‘Al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit wor-
den als sneeuw; al waren zij rood als karmozijn, zij zullen
worden als witte wol’ (Jesaja 1:18).
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U kunt dit wonder ervaren, of u zich nu moet bekeren
van ernstige zonden of van dagelijkse zwaktes. De Heiland
pleit nu bij u, zoals Hij in vroegere tijden bij mensen pleitte: 

‘Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal
u rust geven; neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik
ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden
voor uw zielen; want mijn juk is zacht en mijn last is licht’
(Matteüs 11:28, 30).

‘Wilt gij nu niet tot Mij terugkeren, en u van uw zonden
bekeren en tot inkeer komen, opdat Ik u kan genezen?

‘Ja, voorwaar, zeg Ik u, indien gij tot Mij komt, zult gij het
eeuwige leven hebben. Zie, de arm van mijn barmhartigheid
is naar u uitgestrekt, en wie ook komt, hem zal Ik aannemen;
en gezegend zijn zij die tot Mij komen.’ (3 Nephi 9:13–14).

Een uitleg van bekering leest u onder ‘Bekering’, pp. 13–21.

Anderen vergeven

We moeten niet alleen vergeving van onze eigen zonden
krijgen, maar ook bereid zijn anderen vergiffenis te schenken.
De Heer heeft gezegd: ‘Daarom zeg Ik u, dat gij elkaar dient
te vergeven, want wie zijn broeder zijn overtredingen niet
vergeeft, staat veroordeeld voor het aangezicht des Heren,
want in hem verblijft de grotere zonde. Ik, de Heer, zal ver-
geven wie Ik vergeven wil, maar van u wordt het vereist alle
mensen te vergeven’ (LV 64:9–10).

In het dagelijks leven zult u vast wel eens onheus beje-
gend worden — soms onbedoeld en soms opzettelijk. Als u
niet oppast kunt u verbitterd raken of zult u wraak willen
nemen, maar dat is niet wat de Heer wil. De Heiland heeft
gezegd: ‘Hebt uw vijanden lief, zegent hen die u vervloeken,
doet goed aan hen die u haten, en bidt voor wie u vervolgen’
(Matteüs 5:44; naar de King Jamesbijbel). Toen Hij aan het
kruis hing, heeft Jezus ons het perfecte voorbeeld van vergif-
fenis gegeven. Voor de Romeinse soldaten die Hem kruisig-
den, bad Hij: ‘Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat
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zij doen’ (Lucas 23:34; zie Bijbelvertaling van Joseph Smith,
Lucas 23:35).

Bid dat u de kracht zult krijgen om vergiffenis te schen-
ken aan wie u onheus hebben behandeld. Laat boze, bittere of
wraakzuchtige gevoelens varen. Let op het goede in anderen
in plaats van u te concentreren op hun fouten en hun zwak-
tes uit te vergroten. Laat God de rechter zijn van hen die u
onheus hebben bejegend. Het zal misschien niet meevallen
om gekwetste gevoelens van u af te schudden, maar met de
hulp van de Heer zal het u lukken. U zult zien dat vergiffe-
nis diepe wonden geneest; ruzie en wrok zullen vervangen
worden door de vrede en liefde die alleen God kan schenken.

Relevante verwijzingen: Matteüs 6:14–15; 18:21–22; 1 Nephi 7:16–21

Zie ook anderen oordelen; bekering; verzoening van Jezus Christus

Verhoging (Zie eeuwig leven)

Verleiding

De apostel Paulus zei het lang geleden al: de laatste
dagen zijn ‘zware tijden’ (2 Timoteüs 3:1). De invloed van de
tegenstander is wijdverspreid en verleidelijk. Maar u kunt
Satan verslaan en afrekenen met zijn verleidingen. Onze
hemelse Vader heeft u de gave van keuzevrijheid gegeven —
het vermogen om te kiezen tussen goed en kwaad. Zie erop
toe dat u zich ‘voor het aangezicht des Heren verootmoedigt
en zijn heilige naam aanroept en voortdurend waakt en bidt
dat [u] niet zult worden verzocht boven hetgeen [u] kunt 
verdragen’ (Alma 13:28). Als u de geboden bereidwillig
gehoorzaamt, zal uw hemelse Vader u sterken, zodat u verlei-
ding kunt weerstaan.

Met de volgende raad voor ogen kunt u afrekenen met
verleiding:

Maak de Heiland het middelpunt van uw leven. De profeet
Helaman gaf zijn zoons deze raad: ‘En nu, mijn zonen,
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bedenkt, bedenkt, het is op de rots van onze Verlosser, 
die Christus is, de Zoon Gods, dat gij uw fundament 
moet bouwen; zodat, wanneer de duivel zijn krachtige win-
den zendt, ja, zijn pijlen in de wervelwind, ja, wanneer 
al zijn hagel en zijn hevige storm u zullen striemen, die 
geen macht over u zullen hebben om u neer te sleuren in 
de afgrond van ellende en eindeloos wee, wegens de rots
waarop gij zijt gebouwd, die een vast fundament is; en als 
de mensen op dat fundament bouwen, kunnen zij niet vallen’
(Helaman 5:12).

Bid om kracht. Toen de Heiland aan de Nephieten ver-
scheen, leerde Hij de menigte: ‘Zie, voorwaar, voorwaar, Ik
zeg u, gij moet altijd waken en bidden, opdat gij niet in ver-
zoeking valt; want Satan begeert u te bezitten om u als tarwe
te ziften. Daarom moet gij altijd tot de Vader bidden in mijn
naam’ (3 Nephi 18:18–19). In de laatste dagen heeft Hij
dezelfde raad gegeven: ‘Bid altijd, opdat u de overwinnaar
zult worden; ja, opdat u Satan zult overwinnen, en opdat u
zult ontkomen aan de handen van de dienstknechten van
Satan, die zijn werk steunen’ (LV 10:5).

Bestudeer de Schriften dagelijks. Bestudeer de waarheden
van het evangelie en pas die toe op uw leven, dan zal de Heer
u zegenen met de kracht om verleiding te weerstaan. Nephi
heeft geschreven: ‘En wie ook naar het woord Gods luister-
den en zich eraan vasthielden, zouden nimmer verloren
gaan; evenmin konden de verzoekingen en brandende pijlen
van de tegenstander hen overweldigen en verblinden om hen
weg te voeren naar de ondergang’ (1 Nephi 15:24; zie ook
Helaman 3:29–30).

Vul uw leven met goede dingen. U kunt uit zoveel goede
dingen kiezen, dat u niet aan het kwaad hoeft deel te nemen.
Als u uw leven met goede dingen vult, is er geen plaats voor
al het andere.

Vermijd situaties en gelegenheden met verleiding. U kunt
verleiding niet geheel en al uit de weg gaan, maar u kunt wel
wegblijven bij situaties en gelegenheden die u in de verlei-
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ding brengen. Keer u ook af van ongepast materiaal in tijd-
schriften, boeken, televisie, films, muziek en internet.

Probeer een goede invloed voor anderen te zijn. Net vóór zijn
lijden in de hof van Getsemane, bad de Heiland voor zijn dis-
cipelen: ‘Zij [zijn] niet uit de wereld [...], gelijk Ik niet uit de
wereld ben. Ik bid niet, dat Gij hen uit de wereld wegneemt,
maar dat Gij hen bewaart voor de boze. Zij zijn niet uit de
wereld, gelijk Ik niet uit de wereld ben. Heilig hen in uw
waarheid; uw woord is de waarheid. Gelijk Gij Mij gezonden
hebt in de wereld, heb ook Ik hen gezonden in de wereld’
(Johannes 17:14–18). Als hedendaagse discipel van Jezus
Christus, kunt u in de wereld zijn, maar ‘niet uit de wereld’.
U kunt niet alleen verleiding uit de weg gaan, u kunt ook uw
invloed dusdanig laten gelden dat anderen een goed leven
leiden. U kunt het goede voorbeeld geven, een goede vriend
zijn en actief zijn in de gemeenschap, en u kunt, zo gepast, uw
stem laten horen ter verdediging van goede zeden.

Blijf bij uw beslissing om verleiding te weerstaan. Probeer het
voorbeeld van de Heiland te volgen, want ‘Hij onderging ver-
zoekingen, maar sloeg er geen acht op’ (LV 20:22). Toen Satan
Jezus in de woestijn verzocht, aarzelde de Heer geen moment.
Zijn antwoord was snel en zeker: ‘Ga weg, satan!’ (Matteüs
4:10.) Uw rechtschapen gedachten, woorden en daden kun-
nen een overtuigd antwoord zijn op de verleidingen van de
tegenstander. ‘Weersta de duivel. Dan zal hij bij u weggaan.
Nadert tot God, en Hij zal tot u naderen’ (Jakobus 4:7–8).

Relevante verwijzingen: Romeinen 12:21; Efeziërs 6:11–17; Jakobus 1:12;
LV 23:1; 31:12; Mozes 1:12–22

Zie ook bekering van zonden; geweten; Heilige Geest; keuzevrijheid; licht
van Christus; Satan; vasten en vastengaven

Verordeningen

Naar kerkelijke begrippen is een verordening een heilige,
formele handeling die met het gezag van het priesterschap
wordt verricht. Sommige verordeningen zijn van wezenlijk
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belang voor onze verhoging. Dat worden de heilsverordenin-
gen genoemd. Die bestaan uit de doop, bevestiging, ordening
in het Melchizedeks priesterschap (voor mannen), de begifti-
ging, en de huwelijksverzegeling. Met elk van die verorde-
ningen gaan we plechtige verbonden met God aan.

Andere verordeningen zoals de naamgeving aan kinde-
ren, wijding van olie, en de bediening van zieken en bezoch-
ten worden ook met priesterschapsgezag verricht. Hoewel
die niet essentieel zijn voor ons heil, kunnen ze ons wel ver-
troosting, advies en bemoediging bieden.

Verordeningen en verbonden herinneren ons eraan wie
wij zijn. Zij herinneren ons aan onze plicht jegens God. De
Heer heeft ze gegeven, zodat we tot Hem kunnen komen en
het eeuwige leven kunnen ontvangen. Als we ze eren, zal Hij
ons sterken.

Er kunnen zich legio gelegenheden voordoen, waarin u
kunt deelnemen aan priesterschapsverordeningen. Als u in
de gelegenheid bent om deel te nemen aan een verordening,
of u die nu verricht of ontvangt, dient u zich geestelijk voor
te bereiden. U kunt dat doen door te bidden, te vasten, advies
in te winnen bij priesterschapsleiders, en door de Schriften
en de woorden van de hedendaagse profeten te onderzoeken.
Een priesterschapsdrager behoort altijd geestelijk klaar te
zijn om een verordening te verrichten. Hij leidt een rein leven
en zorgt dat hij het voordurende gezelschap van de Heilige
Geest waardig is.

Relevante verwijzingen: LV 84:19–21; Geloofsartikelen 1:3–5

Zie ook evangelie; priesterschap; verbond

Verslaving (zie kansspelen; pornografie; woord van wijsheid)

Verzoening van Jezus Christus

Het woord verzoenen betekent weer tot vrede, tot harmonie
brengen. Door de verzoening van Jezus Christus kunnen we
met onze hemelse Vader worden verzoend. (Zie Romeinen
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5:10–11; 2 Nephi 25:23, Jakob 4:11.) We kunnen uiteindelijk voor
eeuwig in zijn tegenwoordigheid wonen, als we ‘tot volmaking
gekomen [zijn] door Jezus’. (Zie LV 76:62, 69.)

Jezus Christus was ‘vanaf de grondlegging der wereld
[...] bereid om [zijn] volk te verlossen’ (Ether 3:14). In de
voorsterfelijke geestenwereld legde onze hemelse Vader het
eeuwige heilsplan uit, dat een oneindige en eeuwige verzoe-
ning vereiste. De voorsterfelijke Jezus, die toen bekend was
als Jehova, verklaarde nederig dat Hij de wil van de Vader
zou doen en het plan zou uitvoeren. (Zie Mozes 4:2.) Aldus is
Hij in het voorsterfelijke bestaan geordend om de verzoening
te bewerkstelligen — naar de aarde te komen, de straf voor
onze zonden te ondergaan, aan het kruis te sterven en uit het
graf te herrijzen. Hij is ‘het Lam, dat geslacht is, sedert de
grondlegging der wereld’ (Openbaring 13:8; zie ook 1 Petrus
1:19–20; Mozes 7:47).

De verzoening is de hoogste uiting van de liefde die onze
hemelse Vader voor ons heeft. (Zie Johannes 3:16.) Zij is
tevens de edelste uiting van Jezus’ liefde voor de Vader en
voor ons. (Zie Johannes 14:28–31; 15:9–13; 1 Johannes 3:16; LV
34:3, 138:1–4.)

Behoefte aan de verzoening

Alle mensen, afstammelingen van Adam en Eva, dragen
de gevolgen van de val in zich. Iedereen ondergaat de geeste-
lijke dood, met name uitgesloten te worden van de tegen-
woordigheid van God, en iedereen is onderhevig aan de
stoffelijke dood, de dood van het lichaam. (Zie Alma 42:6–9,
LV 29:41–42.)

In onze gevallen staat zijn we onderhevig aan tegenstand
en verleiding. Als we aan verleiding toegeven, scheppen we
afstand tussen God en onszelf en moeten we het zonder zijn
heerlijkheid stellen. (Zie Romeinen 3:23.)

De eeuwige gerechtigheid eist dat de gevolgen van de
val voortduren en dat we voor onze misstappen worden
gestraft. Zonder de verzoening zouden de geestelijke en stof-
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felijke dood een onoverbrugbare kloof tussen God en ons
vormen. Daar we onszelf niet van de val of onze eigen zon-
den kunnen redden, zouden we voor eeuwig van onze
hemelse Vader zijn afgesneden, want ‘niets wat onrein is, kan
(...) in zijn tegenwoordigheid wonen’ (Mozes 6:57).

We kunnen alleen dan behouden worden als we door
iemand anders worden gered. We hebben iemand nodig die
de eisen van de gerechtigheid kan bevredigen — iemand die
voor ons de last van de val op zich neemt en de boete voor
onze zonden voldoet. Niemand anders dan Jezus Christus is
bij machte om zo’n offer te brengen.

Jezus Christus, onze enige hoop

Al vóór de schepping van de aarde was de Heiland onze
enige hoop op ‘vrede in deze wereld en het eeuwige leven in
de toekomende wereld’ (LV 59:23).

Alleen Hij had de macht om zijn leven neer te leggen en
het weer op te nemen. Van zijn moeder, Maria, een sterve-
linge, erfde Hij het vermogen om te sterven. Van zijn onster-
felijke Vader erfde hij het vermogen om over de dood te
zegevieren. Hij verklaarde: ‘Want gelijk de Vader leven heeft
in Zichzelf, heeft Hij ook de Zoon gegeven leven te hebben in
Zichzelf’ (Johannes 5:26).

Alleen Hij kon ons verlossen van onze zonden. God de
Vader heeft Hem die macht gegeven. (Zie Helaman 5:11.) De
Heiland kon deze macht ontvangen en de verzoening
teweegbrengen, omdat Hij nooit gezondigd had: ‘Hij onder-
ging verzoekingen, maar sloeg er geen acht op’ (LV 20:22).
Hij had een volmaakt, zondeloos leven geleid en de eisen van
de gerechtigheid hadden geen vat op Hem. Hij had de kracht
der verlossing in Zich en stond niet in de schuld bij de
gerechtigheid. Daardoor kon Hij de schuld voldoen voor wie
zich bekeert. Hij kan zeggen:

‘Vader, zie het lijden en de dood van Hem die geen
zonde heeft begaan, in wie Gij welbehagen hadt; zie het
bloed van uw Zoon dat vergoten is, het bloed van Hem die
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Gij gegeven hebt, opdat Gij zelf verheerlijkt zoudt worden;
Vader, spaar dezen, mijn broeders die in mijn naam geloven,
opdat zij tot Mij kunnen komen en het eeuwigdurend leven
hebben’ (LV 45:4–5).

Voorwaar, ‘er [zal] geen andere naam, noch enige andere
weg of middel, [...] worden gegeven waardoor redding tot de
mensenkinderen kan komen, dan alleen in en door de naam
van Christus, de almachtige Heer’ (Mosiah 3:17).

Zoenoffer

Jezus bracht zijn zoenoffer in de hof van Getsemane en op
het kruis op Golgota. In Getsemane onderwierp Hij zich aan
de wil van de Vader en begon de zonden van alle mensen op
Zich te nemen. Hij heeft enigszins aangegeven wat Hij heeft
ondergaan toen Hij de losprijs voor onze zonden voldeed.

‘Ik, God, heb deze dingen voor allen geleden, opdat 
zij niet behoeven te lijden als zij zich bekeren; maar als 
zij zich niet bekeren, moeten zij lijden zoals Ik; welk lijden
Mij, ja, God, de grootste van allen, van pijn deed sidderen 
en uit iedere porie bloeden, en naar lichaam en geest deed 
lijden — en Ik wilde dat Ik de bittere beker niet behoefde 
te drinken, en kon terugdeinzen — niettemin, ere zij de
Vader, en Ik dronk en volbracht mijn voorbereidingen voor
de mensenkinderen’ (LV 19:16–19; zie ook Lucas 22:44;
Mosiah 3:7).

De Heiland zette zijn lijden voor onze zonden voort toen
Hij toeliet dat Hij werd gekruisigd — ‘dat Hij aan het kruis
werd verhoogd en voor de zonden der wereld werd gedood’
(1 Nephi 11:33).

Aan het kruis stierf Hij vrijwillig. Zijn lichaam werd in
een graf gelegd tot Hij uit de dood herrees, ‘als eersteling van
hen, die ontslapen zijn’ (1 Korintiërs 15:20). Met zijn dood en
opstanding zegevierde Hij voor ons allen over de lichame-
lijke dood. Later heeft Hij verteld:

‘Ik [ben] in de wereld [...] gekomen om de wil te doen
van mijn Vader, want mijn Vader heeft Mij gezonden.
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‘En mijn Vader heeft Mij gezonden opdat Ik aan het kruis
zou worden verhoogd; en opdat Ik, na aan het kruis te zijn
verhoogd, alle mensen tot Mij zou kunnen trekken, zodat
evenals Ik door de mensen was verhoogd, ook de mensen
zouden worden verhoogd door de Vader, om voor Mij te
staan, om naar hun werken te worden geoordeeld, hetzij die
goed, hetzij die kwaad zijn —

‘en om die reden ben Ik verhoogd; daarom zal Ik, vol-
gens de macht van de Vader, alle mensen tot Mij trekken,
zodat zij naar hun werken kunnen worden geoordeeld.

‘En het zal geschieden dat wie zich bekeert en zich in
mijn naam laat dopen, zal worden vervuld; en indien hij tot
het einde volhardt, zie, hem zal Ik onschuldig houden voor
het aangezicht van mijn Vader ten dage dat Ik zal staan om
de wereld te oordelen’ (3 Nephi 27:13–16).

Universele verlossing van de val

Door de verzoening verlost Jezus Christus alle mensen
van de gevolgen van de val. Alle mensen die ooit geleefd
hebben, nu leven of die nog zullen leven, zullen opstaan en
in de tegenwoordigheid van God worden teruggebracht om
te worden geoordeeld. (Zie 2 Nephi 2:5–10; Helaman
14:15–17.) Dankzij Jezus’ gave van barmhartigheid en verlos-
sende genade zal iedereen de gave van de onsterfelijkheid en
eeuwig leven in een verheerlijkt, herrezen lichaam ontvan-
gen.

Redding van zonden

Hoewel wij onvoorwaardelijk van de universele gevol-
gen van de val worden verlost, zijn we verantwoordelijk
voor onze eigen zonden. Maar we kunnen vergiffenis krijgen
en gereinigd worden van zonden als we ‘het zoenbloed van
Christus [laten] gelden’ (Mosiah 4:2). We moeten geloof oefe-
nen in Jezus Christus, ons bekeren, ons laten dopen voor de
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vergeving van zonden, en de gave van de Heilige Geest ont-
vangen. Alma heeft gezegd:

‘Nu zeg ik u dat gij u moet bekeren en worden wederge-
boren; want de Geest zegt: Indien gij niet wordt wedergebo-
ren, kunt gij het koninkrijk van de hemel niet beërven; komt
dus en laat u dopen tot bekering, opdat gij van uw zonden
zult worden gewassen, opdat gij geloof zult hebben in het
Lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt, dat machtig
is om te redden en te reinigen van alle onrechtvaardigheid’
(Alma 7:14).

Gave van het eeuwige leven

De Heiland heeft verklaard dat het eeuwig leven ‘de
grootste van alle gaven Gods is’ (LV 14:7). Het eeuwige leven
beërven houdt in waardig te worden gemaakt om in Gods
tegenwoordigheid te wonen, een plek in de hoogste graad
van het celestiale koninkrijk te beërven. Deze gave is alleen
mogelijk door de verzoening van Jezus Christus. Mormon
zegt: ‘Waar zult gij op hopen? Zie, ik zeg u dat gij door de
verzoening van Christus en de kracht van zijn opstanding
zult hopen tot het eeuwige leven te worden opgewekt, en wel
wegens uw geloof in Hem volgens de belofte’ (Moroni 7:41).

Voordat we deze gave krijgen, moeten we aan bepaalde
voorwaarden voldoen. We moeten geloof in Jezus Christus
oefenen, ons van onze zonden bekeren en tot het einde 
toe volharden. We moeten de heilsverordeningen ontvangen:
de doop, de gave van de Heilige Geest, de ordening in 
het Melchizedeks priesterschap (voor mannen), en de begif-
tiging en huwelijksverzegeling in de tempel. Als 
we deze verordeningen ontvangen en de bijbehorende 
verbonden nakomen, komen we tot Christus en ontvangen
we uiteindelijk de gave van het eeuwige leven. (Zie
Geloofsartikelen 1:3.)

In zijn oneindige gerechtigheid en barmhartigheid
schenkt de Heer het eeuwige leven ook aan ‘allen die gestor-
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ven zijn zonder kennis van dit evangelie, maar het aangeno-
men zouden hebben indien zij langer hadden mogen blijven’
en aan ‘alle kinderen die sterven eer ze de jaren van verant-
woordelijkheid bereikt hebben’ (LV 137:7, 10).

De Heiland nodigt iedereen uit tot het eeuwige leven:
‘Hij nodigt alle mensen uit, want de armen der barmhartig-
heid zijn naar hen uitgestrekt, en Hij zegt: Bekeert u, en Ik zal
u aannemen. Ja, Hij zegt: Komt tot Mij en gij zult nemen van
de vrucht van de boom des levens; ja, gij zult om niet eten en
drinken van het brood en de wateren des levens’ (Alma
5:33–34).

Vrede en genezing door de verzoening

De zegeningen van Christus’ verzoening strekken zich
tot in de eeuwigheid uit, maar behoren ook tot dit leven.
Wanneer u meer tot Christus komt, zult u de vreugde erva-
ren van rein voor de Heer te zijn. U kunt dan de woorden van
Alma beamen die, na grote zonden en rebellie, het pijnlijke
maar genezende bekeringsproces ervoer. Nadat hij vergiffe-
nis had ontvangen, getuigde hij:

‘[Ik] kon [...] mij mijn pijnen niet meer herinneren; ja, 
ik werd niet meer verscheurd door de gedachte aan mijn 
zonden.

‘En o, wat een vreugde, en wat een wonderbaar licht zag
ik; ja, mijn ziel werd vervuld met een vreugde die even bui-
tengewoon was als voordien mijn pijn.

‘(…) ik zeg u, mijn zoon, dat niets zo uitzonderlijk en zo
bitter kon zijn als mijn pijnen. (...) Ja, (...) aan de andere zijde
[kon] niets zo uitzonderlijk en zoet [...] zijn als mijn vreugde’
(Alma 36:19–21). 

Behalve verlossing van de pijn van zonde, biedt de
Heiland vrede in tijden van beproeving aan. Als deel van zijn
verzoening heeft Jezus de pijnen, ziekten en zwakheden van
alle mensen op zich genomen. (Zie Alma 7:11–12.) Hij
begrijpt uw lijden, omdat Hij dat heeft ervaren. Dankzij dat
volmaakte begrip weet Hij hoe Hij u kan helpen. U kunt ‘al
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uw bekommernis op Hem [werpen], want Hij zorgt voor u’
(1 Petrus 5:7).

Door uw geloof en rechtschapenheid en door zijn zoen-
offer kunnen alle onrecht, schade en pijn van dit leven volle-
dig worden gecompenseerd en worden rechtgetrokken.
Zegeningen die u in dit leven misloopt, krijgt u in de eeu-
wigheid. En hoewel Hij nu niet al uw lijden wegneemt, zal
Hij u zegenen met troost en begrip en met de kracht om ‘[uw]
lasten met gemak [te] dragen’ (Mosiah 24:15).

De Heiland heeft gezegd: ‘Komt tot Mij, allen, die ver-
moeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven’ (Matteüs 11:28).
Bij een andere gelegenheid beloofde Hij nogmaals zijn vrede,
toen Hij zei: ‘In de wereld lijdt gij verdrukking, maar houdt
goede moed, Ik heb de wereld overwonnen’ (Johannes 16:33).
Dat zijn de beloften van de verzoening, in dit leven en in de
eeuwigheid.

Relevante verwijzingen: Jesaja 49:13–16; 53; Matteüs 26–28; Marcus
14–16; Lucas 22–24; Johannes 10:14–15; 11:25–26; 14:6; 15:13; 19–20;
1 Korintiërs 15:20–22; Hebreeën 4:14–16; 1 Johannes 1:7; 1 Nephi 10:6;
2 Nephi 2:1–10; 9; 25:23–26; Jakob 4:12; Mosiah 3:1–19; Alma 22:14;
34:5–18; 42; Helaman 5:9–12; 14:13–19; 3 Nephi 9:14–22; 27:13–22;
Mormon 9:10–14; Ether 12:27, 41; Moroni 8:5–26; 10:32–33; LV 18:10–12;
19:15–24; 20:17–34; 45:3–5; 76:40–43; Mozes 1:39

Zie ook barmhartigheid; bekering; dood, geestelijke; dood, lichamelijke;
doop; eeuwige leven; evangelie; geloof; gerechtigheid; God de Vader;
heilsplan; koninkrijken van heerlijkheid; opstanding; redding; val van
Adam; vergeving; verordeningen 

Vloeken

Vloeken is het gebruik van godslasterlijke taal, het al of
niet opzettelijk onteren van het heilige. Veelal wordt de naam
van God of van Jezus Christus achteloos of oneerbiedig in de
mond genomen. Ook omvat het grof of vulgair taalgebruik.

Gebruik de namen van onze hemelse Vader, Jezus
Christus, en de Heilige Geest altijd met eerbied en respect.
Misbruik van hun naam is een zonde. Godslasterlijke, vul-
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gaire en grove taal of gebaren, en schuine moppen, zijn aan-
stootgevend voor de Heer en voor anderen.

Onbehoorlijke taal beschadigt uw geest en verlaagt u.
Laat u niet door anderen tot dergelijke taal verleiden. Gebruik
liever nette taal die anderen opbouwt en verrijkt. Kies vrien-
den die nette taal gebruiken. Stel een voorbeeld dat anderen
ertoe zal aanzetten om nette taal te gebruiken. Als vrienden
en kennissen grof in de mond zijn, vraagt u hun vriendelijk
hun taal te kuisen. Als ze er overheen praten, kunt u beleefd
weglopen of het onderwerp van gesprek veranderen. 

Als u uzelf hebt aangeleerd om te vloeken, houd daar dan
mee op. Neem u voor om u te veranderen. Bid om hulp. Als u
in de verleiding komt om ongepaste taal te gebruiken, houd
dan uw mond of breng de boodschap op een andere manier
over.

Relevante verwijzingen: Leviticus 19:12; LV 63:60–64

Zie ook fatsoen; verleiding

Voorordening

In de voorsterfelijke geestenwereld wees God bepaalde
geesten een specifieke opdracht op aarde toe. Dat noemen wij
voorordening.

Voorordening garandeert niet dat iemand een bepaalde
roeping of taak op aarde ook krijgt. Dat hangt af van zijn recht-
vaardige keuzes in dit leven, net als zijn voorordening het
gevolg was van zijn rechtschapenheid in het vooraardse leven.

Jezus Christus werd voorgeordend om de verzoening tot
stand te brengen, en werd zo ‘het Lam, dat geslacht is, sedert
de grondlegging der wereld’ (Openbaring 13:8; zie ook
1 Petrus 1:19–21). Er wordt in de Schriften gesproken over
anderen met een voorordening. De profeet Abraham kwam
erachter dat hij was voorgeordend toen hij in een visioen
‘velen van de edelen en groten’ onder de geesten in de voor-
sterfelijke wereld zag. Hij zei: ‘En God zag deze zielen, dat zij
goed waren; en Hij stond te midden van hen en Hij zeide:
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Dezen zal Ik tot mijn heersers maken; want Hij stond te
midden van hen die geesten waren, en Hij zag dat zij goed
waren; en Hij zeide tot mij: Abraham, gij zijt een van hen; gij
waart gekozen eer gij geboren waart’ (Abraham 3:22–23). De
Heer heeft tegen Jeremia gezegd: ‘Eer Ik u vormde in de moe-
derschoot, heb Ik u gekend, en eer gij voortkwaamt uit de
baarmoeder, heb Ik u geheiligd; tot een groot profeet voor de
volkeren heb Ik u gesteld’ (Jeremia 1:5). Johannes de Doper
was voorgeordend om de Joden voor te bereiden op de
bediening van de Heiland. (Zie Jesaja 40:3; Lucas 1:13–17;
1 Nephi 10:7–10.)

De leer van de voorordening geldt voor alle leden van 
de kerk, niet alleen voor de Heiland en zijn profeten. Vóór 
de schepping van de aarde kregen loyale vrouwen bepaalde
taken toegewezen en loyale mannen werden voorgeordend tot
bepaalde priesterschapstaken. Hoewel u zich die tijd niet kunt
herinneren, staat het vast dat u bereid was belangrijke taken in
de dienst van uw Vader uit te voeren. Door te bewijzen dat u
uw voorordening waardig bent, zult u de kans krijgen de
taken te vervullen die u toen zijn gegeven. 

Relevante verwijzingen: Alma 13:1–9; LV 138:53–56

Zie ook heilsplan; keuzevrijheid

Voorsterfelijk bestaan (zie heilspan)

Vrede

Voor veel mensen betekent vrede dat er geen oorlog is.
Het is evenwel mogelijk om in oorlogstijd vrede te ervaren;
of om in vredestijd in onvrede met onszelf te leven. De afwe-
zigheid van gewapende conflicten alleen is niet genoeg om
vrede in ons hart te ervaren. Vrede krijgt men door het evan-
gelie — door de verzoening van Jezus Christus, de bediening
van de Heilige Geest, en onze eigen rechtschapenheid,
oprechte bekering en ijverige naastenhulp.
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Zelfs als de wereld om u heen in beroering is, kunt u de
zegen van innerlijke vrede ervaren. Deze zegen zal u blijven
ervaren als u trouw blijft aan uw getuigenis van het evange-
lie en als u blijft beseffen dat onze hemelse Vader en Jezus
Christus van u houden en over u waken. 

Behalve dat u zelf vrede ervaart, kunt u vrede versprei-
den in uw gezin, in uw invloedssfeer en in de wereld. U
werkt aan vrede als u de geboden onderhoudt, naastenhulp
verleent, voor uw gezin en anderen zorgt, en het evangelie
uitdraagt. U werkt aan vrede telkens wanneer u het leed van
een ander verlicht.

De volgende woorden van de Heiland leren ons hoe we
de vrede kunnen ervaren die het evangelie ons brengt:

‘De Trooster, de heilige Geest, die de Vader zenden zal in
mijn naam, die zal u alles leren en u te binnen brengen al wat
Ik u gezegd heb.

‘Mijn vrede geef Ik u; niet gelijk de wereld die geeft, geef
Ik hem u. Uw hart worde niet ontroerd of versaagd’
(Johannes 14:26–27).

‘Vreest niet om het goede te doen, mijn zonen, want wat
gij ook zaait, dat zult gij eveneens oogsten; indien gij dus het
goede zaait, zult gij eveneens als uw loon het goede oogsten. 

‘Vrees dus niet, kleine kudde; doe het goede; laten aarde
en hel tegen u samenspannen, want indien gij zijt gebouwd
op mijn rots, vermogen zij niets.

‘Zie, Ik veroordeel u niet; ga heen en zondig niet meer;
verricht in alle ernst het werk dat Ik u heb geboden.

‘Vertrouw op Mij bij iedere gedachte; twijfel niet, vrees niet.
‘Zie de wonden waar mijn zij werd doorstoken, en ook

de tekenen van de nagels in mijn handen en voeten; wees
getrouw, onderhoud mijn geboden en gij zult het koninkrijk
van de hemel beërven’ (LV 6:33–37).

‘Dit heb Ik tot u gesproken, opdat gij in Mij vrede hebt.
In de wereld lijdt gij verdrukking, maar houdt goede moed,
Ik heb de wereld overwonnen’ (Johannes 16:33).

Vrede

188



Wees de Heiland indachtig en volg Hem na, dan zult u
gemoedsrust hebben. U kunt te allen tijde ware en blijvende
vrede ervaren. U kunt hoop putten uit het allereerste wat de
Heiland na zijn opstanding tegen zijn discipelen heeft
gezegd: ‘Vrede zij u!’ (Johannes 20:19.)

Relevante verwijzing: LV 59:23

Zie ook Heilige Geest; hoop; Jezus Christus; liefde; naastenhulp; oorlog 

Wedergeboorte (zie bekering; doop; redding)

Wederkomst van Jezus Christus

Toen Jezus Christus aan het eind van zijn aardse bedie-
ning in de hemel werd opgenomen, verklaarde twee engelen
aan zijn apostelen: ‘Deze Jezus, die van u opgenomen is naar
de hemel, zal op dezelfde wijze wederkomen, als gij Hem ten
hemel hebt zien varen’ (Handelingen 1:11). De Heiland zal in
macht en heerlijkheid terugkeren om de aarde als zijn
koninkrijk op te eisen. Zijn wederkomst zal het millennium
inluiden.

De wederkomst zal een angstige, trieste tijd zijn voor de
goddelozen, maar het zal een dag van vrede en triomf voor
de rechtvaardigen zijn. De Heer heeft verklaard:

‘Want zij die wijs zijn en de waarheid hebben ontvangen
en de Heilige Geest tot hun gids hebben genomen en niet zijn
misleid — voorwaar, Ik zeg u: Zij zullen niet worden omge-
hakt en in het vuur geworpen, maar zullen de dag verdragen.

En de aarde zal hun tot erfdeel gegeven worden; en zij
zullen talrijk en sterk worden, en hun kinderen zullen zonder
zonde opgroeien tot behoudenis.

Want de Heer zal in hun midden zijn en zijn heerlijkheid
zal op hen zijn en Hij zal hun koning zijn en hun wetgever’
(LV 45:57–59).

De Heer heeft niet precies aangegeven wanneer Hij
terugkeert: ‘Die dag of van die ure weet niemand, ook de
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engelen in de hemel niet, noch zullen zij dat weten totdat Hij
komt’ (LV 49:7). Maar Hij heeft aan zijn profeten wel de
gebeurtenissen en tekenen geopenbaard die voorafgaan aan
zijn wederkomst. Die geprofeteerde gebeurtenissen en teke-
nen bestaan onder meer uit:

• De grote afval. (Zie Matteüs 24:9–12; 2 Tessalonicenzen
2:1–3.)

• De herstelling van het evangelie, met inbegrip van 
de herstelling van de Kerk van Jezus Christus. (Zie
Handelingen 3:19–21; Openbaring 14:6–7; LV 45:28;
133:36.)

• De herstelling van de priesterschapssleutels. (Zie
Maleachi 4:5–6; LV 110:11–16.)

• De publicatie van het Boek van Mormon. (Zie Jesaja
29:4–18; 3 Nephi 21:1–11.)

• De prediking van het evangelie overal ter wereld. 
(Zie Matteüs 24:14.) 

• Een tijd van goddeloosheid, oorlogen en beroering.
(Zie Matteüs 24:6–7; 2 Timoteüs 3:1–7; LV 29:17;
45:26–33; 88:91.)

• Tekenen in de hemel en op aarde. (Zie Joël 2:30–31;
Matteüs 24:29–30; LV 29:14–16; 45:39–42; 49:23;
88:87–90.) 

Houd u niet bezig met de precieze tijd van de weder-
komst van de Heiland. Maar leid een dusdanig leven dat u
voorbereid bent op zijn komst, wanneer die ook is. Ondanks
de rampspoeden in deze laatste dagen kunt u kracht putten
uit de gedachte dat de rechtvaardigen niet bang hoeven te
zijn voor de wederkomst of de tekenen die eraan voorafgaan.
De woorden van Jezus tot zijn apostelen zijn op u van toe-
passing: ‘Weest niet verontrust, want wanneer al deze dingen
geschieden, zult gij weten dat de beloften die u zijn gedaan,
vervuld zullen worden’ (LV 45:35).
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Relevante verwijzingen: Lucas 21:34–36; 2 Petrus 3:10–14; LV 133:42–52;
Matteüs naar Joseph Smith

Zie ook heilsplan; millennium; tekenen

Welzijn

Ieder lid van de kerk heeft twee fundamentele welzijns-
plichten: zelfredzaam worden en voor de armen en behoefti-
gen zorgen.

Ouders hebben de heilige plicht om toe te zien op het
lichamelijke en geestelijke welzijn van hun kinderen.
Naarmate de kinderen ouder worden, krijgen ze meer zeg-
genschap over hun eigen welzijn. Ouders brengen hun kin-
deren de basisbeginselen van de welzijnszorg bij en zorgen
ervoor dat de kinderen zelfredzaam leren zijn, zodat ze later
voor hun eigen gezin kunnen zorgen. Ouders kunnen hun
kinderen ook betrekken bij de zorg voor de armen en behoef-
tigen. 

De onderstaande raadgevingen gelden volledig voor de
volwassen leden van de kerk. Veel van die raad is ook van
toepassing op de jongeren van de kerk, zelfs als ze nog gro-
tendeels afhankelijk zijn van hun ouders. 

Zelfredzaam worden

In eerste instantie bent u zelf verantwoordelijk voor uw
sociale, emotionele, geestelijke, lichamelijke en economische
welzijn, daarna uw familie en ten derde de kerk. Onder
inspiratie van de Heer en uit uw eigen inspanningen behoort
u uzelf en uw gezin te voorzien van de geestelijke en stoffe-
lijke levensbehoeften.

U kunt uzelf en uw gezin beter onderhouden als u zelf-
redzaam bent. Dan bent u in moeilijke tijden niet afhankelijk
van anderen. 

U wordt zelfredzaam door (1) gebruik te maken van de
geboden opleidingsmogelijkheden; (2) goede voeding en
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hygiëne na te streven; (3) een goede baan te krijgen; (4) een
voorraad voedsel en kleding op te slaan, voor zover de wet
dat toestaat; (5) uw bestaansmiddelen verstandig te beheren,
inclusief betaling van tiende en gaven, en geen schulden te
maken; en (6) geestelijke, emotionele en sociale kracht te ont-
wikkelen. 

Als u zelfredzaam wilt worden, moet u willen werken.
De Heer heeft ons geboden te werken. (Zie Genesis 3:19; LV
42:42). Respectabel werk is de bron van geluk, van een gevoel
van eigenwaarde en van welvaart.

Mocht het een keertje voorkomen dat u niet op eigen
kracht in uw basisbehoeften kunt voorzien en ook uw fami-
lie niet kan bijspringen, dan kan de kerk u wellicht helpen. In
dergelijke situaties biedt de kerk vaak de allernoodzakelijk-
ste hulp, zodat u en uw gezin weer zelfredzaam kunnen
worden.

Zorg voor de armen en behoeftigen

De Heer heeft zijn volk altijd geboden om voor de armen
en behoeftigen te zorgen. Hij heeft gezegd: ‘Zie, Ik zeg u dat
gij de armen en de behoeftigen bezoeken moet en in hun
behoeften voorzien’ (LV 44:6). Ook heeft Hij geboden: ‘En
denkt in alles aan de armen en de behoeftigen, de zieken en
de bezochten, want wie die dingen niet doet, is mijn discipel
niet’ (LV 52:40).

U kunt de armen en behoeftigen op veel manieren hel-
pen. Een van de belangrijkste manieren is door te vasten en
vastengaven af te staan. Met deze vastengaven helpt de bis-
schop of gemeentepresident de leden van de wijk of
gemeente die armoede lijden, ziek zijn of andere tegenslagen
te verwerken hebben. U kunt ook uw tijd en talenten ter
beschikking stellen. U kunt hulp bieden aan de daklozen,
gehandicapten, weduwen en anderen in uw buurt en woon-
plaats.

De kerk biedt niet alleen lokaal hulp aan behoeftigen,
maar zet zich ook wereldwijd in voor slachtoffers van

Welzijn

192



natuurrampen, hongersnood, ziekten en andere crises, 
ongeacht wat hun geloofsovertuiging is. De kerk voorziet
gezinnen en alleenstaanden van de noodzakelijkste levensbe-
hoeften, zodat ze kunnen toewerken naar zelfredzaamheid.
De bijdragen aan het Permanente Studiefonds bieden heili-
gen der laatste dagen in ontwikkelingslanden de kans een
opleiding te volgen. Vrijwilliger-zendelingen stellen hun tijd
en middelen ter beschikking om het analfabetisme terug te
dringen, gezondheid te bevorderen en training te geven.

Relevante verwijzingen: Jakobus 1:27; Jakob 2:17–19; LV 42:31; 104:15–18

Zie ook naastenhulp; vasten en vastengaven

Wijk (zie kerkbestuur)

Woord van wijsheid

Het woord van wijsheid is een door God geopenbaarde
gezondheidswet die ons lichamelijk en geestelijk ten goede
komt. In deze openbaring, die in afdeling 89 van de Leer en
Verbonden staat, zegt de Heer ons welk voedsel goed is om te
eten en welke middelen niet goed voor ons lichaam zijn. Hij
belooft ons dat gehoorzaamheid aan het woord van wijsheid
geestelijke en lichamelijke zegeningen tot gevolg heeft.

In het woord van wijsheid gebiedt de Heer ons de vol-
gende middelen niet te gebruiken:

• Alcoholische dranken. (Zie LV 89:5–7.)
• Tabak. (Zie LV 89:8.)
• Thee en koffie. (Zie LV 89:9; hedendaagse profeten

hebben aangegeven dat de term ‘hete dranken’ slaat
op thee en koffie.)

Elke stof die schadelijk is voor het lichaam en die men
doelbewust tot zich neemt, is niet in harmonie met het woord
van wijsheid. Dat geldt in het bijzonder voor drugs, die een
vernietigende uitwerking hebben op iemand die eraan ver-
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slaafd raakt. Blijf er heel ver weg van. Probeer drugs niet uit.
Ook het misbruik van medicijnen kan tot een vernietigende
verslaving leiden.

De Heer heeft verklaard dat het volgende voedsel goed
is voor het lichaam:

• Groenten en fruit, die ‘met beleid en dankzegging’
moeten worden gebruikt. (Zie LV 89:10–11.)

• Het vlees ‘van dieren en van de vogels van de lucht’, dat
‘spaarzaam’ moet worden gebruikt. (Zie LV 89:12–13.) 

• Granen zoals tarwe, rijst en haver, die ‘het hoofd-
voedsel’ zijn. (Zie LV 89:14–17.)

Zegeningen van het woord van wijsheid

Aan wie het woord van wijsheid naleeft, belooft de Heer:
‘En alle heiligen die eraan denken deze woorden te

bewaren en na te komen, wandelend in gehoorzaamheid aan
de geboden, zullen gezondheid in hun navel ontvangen en
merg voor hun beenderen; en zullen wijsheid vinden en
grote schatten aan kennis, ja, verborgen schatten; en zullen
snellen en niet moede worden, lopen en niet mat worden.

‘En Ik, de Heer, geef hun een belofte, dat de engel der ver-
woesting aan hen zal voorbijgaan, zoals aan de kinderen van
Israël, en hen niet zal doden’ (LV 89:18–21).

Verslaving overwinnen

Het beste is geheel en al af te blijven van de middelen die
de Heer verbiedt in het woord van wijsheid. Maar als u aan
een van deze middelen verslaafd bent, kunt u die verslaving
te boven komen. U kunt dat voor elkaar krijgen door er zelf
hard aan te werken, de activerende genadekracht, hulp van
familieleden en vrienden, en advies en begeleiding van de
kerkelijke leiders. 

Bid om hulp en doe al het mogelijke om de verleidingen
die uw verslaving met zich meebrengt, te weerstaan.
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Naleving van het woord van wijsheid brengt zegeningen 
met zich mee, en uw hemelse Vader wil dat u de zegeningen
krijgt. Als u uw best doet om het na te leven, zal Hij u sterken. 

Relevante verwijzingen: LV 49:19–21; 59:15–20; 88:124; 89:1–4

Zie ook gehoorzaamheid; verleiding

Zendingswerk

Als wij de zegeningen van het evangelie ervaren, volgt
daaruit eigenlijk vanzelfsprekend dat we willen dat anderen
die zegeningen ook ervaren. De Heer heeft over de vreugde
gesproken die ons deel wordt als we het evangelie uitdragen:

‘En al ware het zo dat u al uw dagen arbeidde om dit
volk bekering toe te roepen, en slechts één ziel tot Mij bracht,
hoe groot zal dan uw vreugde met hem zijn in het koninkrijk
van mijn Vader!

‘En nu, indien uw vreugde groot zal zijn met één ziel die
u tot Mij hebt gebracht in het koninkrijk van mijn Vader, hoe
groot zal dan uw vreugde zijn indien u vele zielen tot Mij
brengt!’ (LV 18:15–16.)

Zendingsplicht van elk lid

De Heer heeft verklaard dat alle heiligen der laatste
dagen de plicht hebben zendingswerk te doen. (Zie LV 88:81.)
Als lid van Gods kerk kunt u, door uw levenswandel en de
kracht van uw getuigenis, familieleden, vrienden en kennis-
sen voorbereiden op de lessen van de voltijdzendelingen. 

De krachtigste zendingsboodschap die u van u kunt laten
uitgaan is uw eigen voorbeeld van een gelukkige heilige der
laatste dagen. Denk eraan dat mensen niet alleen lid van de
kerk worden, omdat ze de evangeliebeginselen accepteren. Ze
worden lid omdat ze het gevoel hebben dat hun geestelijke
behoeften worden gelenigd. Als uw vriendschap echt is, zul-
len ze voelen dat uw getuigenis en geluk echt zijn. 
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Behalve een goed voorbeeld kunt u ‘altijd bereid [zijn]
tot verantwoording aan al wie u rekenschap vraagt van de
hoop, die in u is’ (1 Petrus 3:15). U kunt bidden om de moge-
lijkheden om anderen over het herstelde evangelie te vertel-
len. Wees daar dan bedacht op, want er zijn veel mensen die
hunkeren naar de waarheid.

Voltijdzending

Na zijn opstanding gebood de Heer zijn discipelen: ‘Gaat
dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt
hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen
Geestes’ (Matteüs 28:19). Dit gebod indachtig hebben de jon-
gemannen in de kerk die recht van lijf en leden zijn, de plicht
zich geestelijk, lichamelijk en mentaal voor te bereiden op
een voltijdzending. Ook alleenstaande vrouwen en oudere
echtparen kunnen een voltijdzending vervullen. Spreek met
uw bisschop of gemeentepresident als u een voltijdzending
wilt vervullen.

Begeleiding van nieuwe leden van de kerk

Zendingswerk houdt ook in dat de nieuwe leden van de
kerk begeleiding krijgen. Als u er goed over nadenkt, weet u
nog wel dat de eerste schreden van het kerklidmaatschap
niet altijd even makkelijk zijn. Op de nieuwe weg die ze zijn
ingeslagen, moeten ze vaak oude gewoonten afleren en
afscheid nemen van oude vrienden en kennissen. Het kerk-
lidmaatschap brengt een nieuwe manier van leven met zich
mee die anders en veeleisend is. 

Ieder nieuw lid van de kerk heeft behoefte aan drie
zaken: een vriend, een taak, en voeding met ‘het goede
woord Gods’ (Moroni 6:4). U kunt daar uw steentje aan bij-
dragen. U kunt uiteraard altijd een vriend zijn. Zelfs als u
niet in de positie bent om iemand een formele kerkroeping of
-taak te geven, kunt u zich samen met nieuwe leden dienst-
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baar maken. En u kunt met de nieuwe leden over het woord
van God spreken. 

Relevante verwijzingen: Marcus 16:15; Alma 26:1–16; LV 4; 60:2; 84:88;
123:12

Zeventiger (zie kerkbestuur)

Ziel

In de Schriften wordt de term ziel op twee manieren
gebruikt. Ten eerste wordt een geest die is verenigd met een
lichaam, ongeacht of dat in de sterfelijkheid of na de opstan-
ding is, een ziel genoemd. (Zie LV 88:15–16.) Ten tweede
wordt onze geest soms ziel genoemd. (Zie Alma 40:15–18;
Abraham 3:23.)

Zie ook geest; heilsplan; opstanding

Zion

In de Leer en Verbonden staan vele teksten waarin de Heer
de heiligen gebiedt: ‘Streeft ernaar de zaak van Zion voort te
brengen en te vestigen’ (LV 6:6; zie ook LV 11:6; 12:6; 14:6).

Het woord Zion heeft in de Schriften verschillende bete-
kenissen. De meest globale definitie van het woord is ‘de rei-
nen van hart’ (LV 97:21). Met het woord Zion wordt ook vaak
verwezen naar het volk des Heren of naar de kerk en haar
ringen. (Zie LV 82:14.) 

Aan het begin van deze bedeling gaven de kerkleiders de
leden het advies naar een centraal gelegen locatie te emigre-
ren om zo Zion op te bouwen. In onze tijd raden de leiders
ons aan Zion op te bouwen waar we wonen. De leden van de
kerk wordt verzocht om in hun eigen land te blijven en de
kerk daar te vestigen. Er worden overal ter wereld tempels
gebouwd, zodat de heiligen der laatste dagen de tempelze-
geningen kunnen ontvangen.
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Het woord Zion kan ook duiden op een specifieke
geografische locatie, zoals:

• De stad van Henoch. (Zie Mozes 7:18–21.)
• Het oude Jeruzalem. (Zie 2 Samuël 5:6–7; 1 Koningen

8:1; 2 Koningen 9:28.)
• Het nieuwe Jeruzalem, dat in Jackson County

(Missouri, VS) gebouwd zal worden. (Zie LV 45:66–67;
57:1–3; Geloofsartikelen 1:10.)

Zondag (zie aanbidding; sabbat)

Zonde

Als we moedwillig ongehoorzaam zijn aan Gods geboden,
zondigen we. We zondigen ook als we niet rechtschapen leven,
hoewel de waarheid ons wel bekend is. (Zie Jakobus 4:17.)

De Heer heeft gezegd dat Hij ‘de zonde niet met de
geringste mate van toelating [kan] aanschouwen’ (LV 1:31).
Het resultaat van zonde is dat de zondaar het zonder de
Heilige Geest moet stellen en dat hij in de eeuwigheid niet in
de tegenwoordigheid van onze hemelse Vader kan wonen,
want ‘niets wat onrein is, kan bij God wonen’ (1 Nephi 10:21).

Ieder van ons heeft wel eens een gebod overtreden of
niet naar zijn kennis van de waarheid gehandeld. De apostel
Johannes heeft geschreven: ‘Indien wij zeggen, dat wij geen
zonde hebben, misleiden wij onszelf en de waarheid is in ons
niet. Indien wij onze zonden belijden, [is Jezus Christus]
getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en
ons te reinigen van alle ongerechtigheid’ (1 Johannes 1:8–9).
Dankzij de verzoening van Jezus Christus kunnen we ons
bekeren en vergeving van onze zonden krijgen.

Relevante verwijzingen: Romeinen 3:23; 6:23; Alma 5:41–42; 11:37;
Helaman 5:10–11; LV 82:1–3; 88:34–35
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Zie ook barmhartigheid; bekering; dood, geestelijke; gehoorzaamheid;
gerechtigheid; vergeving; verleiding; verzoening van Jezus Christus 

Zustershulpvereniging (ZHV)

De zustershulpvereniging is op 17 maart 1842 in Nauvoo
(Illinois) opgericht door de profeet Joseph Smith. In haar
begindagen waren de twee belangrijkste doelstellingen van
de ZHV: de nood van armen en behoeftigen lenigen, en zie-
len redden. Ook nu is de organisatie deze oorspronkelijke
beginselen toegedaan. Overal ter wereld werkt de ZHV
nauw samen met de priesterschapsdragers om de zending
van de kerk uit te voeren. Ze steunen elkaar, en:

• Versterken hun getuigenis van Jezus Christus door
gebed en schriftstudie.

• Streven naar geestelijke kracht door gehoor te geven
aan de ingevingen van de Heilige Geest.

• Wijden zich toe aan het sterken van huwelijk en gezin.
• Ervaren het moederschap als een edele taak en vinden

vreugde in het vrouwzijn.
• Scheppen behagen in dienstbetoon en goede werken.
• Hebben het leven lief en leren graag.
• Staan voor waarheid en deugd.
• Geven hun steun aan de priesterschap als de autoriteit

van God op aarde.
• Verblijden zich in de zegeningen van de tempel.
• Begrijpen hun goddelijke bestemming en streven naar

de verhoging.

Als u naar de ZHV gaat, kunt u in elk geval op één
manier bijdragen tot de zending van deze vereniging en dat
is de taak van huisbezoekster te accepteren. Bezoek zusters
die aan u zijn toegewezen en neem de tijd om hen in het
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evangelie te onderwijzen en de vriendschapsbanden aan te
halen. En met uw goede invloed op die zusters sterkt u
bovendien ook hun gezin.

De leiders in de wijk of gemeente zien erop toe dat iedere
zuster van achttien jaar en ouder huisbezoeksters krijgt toe-
gewezen. De leidinggevenden in priesterschap en ZHV gaan
bij de huisbezoeksters na hoe er het beste hulp kan worden
geboden aan zusters met geestelijke en stoffelijke noden. 

Als lid van de ZHV maakt u deel uit van een wereldwijde
zusterschap, verenigd in haar toewijding aan Jezus Christus.
U heeft zich gevoegd bij andere dochters Gods, vrouwen met
geloof, deugd, visie en naastenliefde. U kunt er zeker van zijn
dat uw leven inhoud, zin en richting heeft. Doordat u deel-
neemt aan de ZHV bent u in de gelegenheid om met andere
zusters om te gaan, zinvolle naastenhulp te bieden, uw getui-
genis te geven en uw talenten ter beschikking te stellen, en
geestelijk te groeien.

Relevante verwijzingen: Jesaja 2:2–3; 1 Nephi 13:37; LV 35:24; 39:13;
45:68–71; 59:3–4; 64:41–43; 90:36–37; 97:18–28; 101:16–18; 105:5; 115:5–6;
136:31
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Leer van Mij en luister naar mijn woorden;

wandel in de zachtmoedigheid van mijn

Geest, en u zult vrede hebben in Mij.

Leer en Verbonden 19:23
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