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Wat zijn Mormonen?
Inleiding met vraag aan de klas
Mormonen zijn de leden van “De kerk van Jezus Christus van de Heiligen der laatste dagen”. Met “de
laatste dagen” bedoelen ze dat hun geloof nog maar sinds de laatste dagen ontstaan is, het is dus een vrij
nieuwe godsdienst. Het is geloof dat moeilijk te omschrijven is. De mormonen beweren dat ze Christenen
zijn, maar kennen ook heel veel aspecten die anderen niet heel christelijk zouden vinden. Ze staan bekend
om polygamie, dodendoop en hun heilige stad: Salt Lake City.
Inhoud bespreken:
Als jullie vragen hebben, vraag ze dan gerust, dat vind ik erg leuk.
Het mormoonse geloof is nog maar 175 jaar geleden opgericht, door hun profeet Joseph Smith. De kerk
van Jezus Christus van de Heiligen der laatste dagen telt ongeveer 11 miljoen leden. Deze leden zijn over
de hele wereld verspreid, maar de meesten wonen in de Verenigde Staten.
De heilige stad van de mormonen is Salt Lake City. Hier staat hun grootste tempel. De meeste mensen
associeren Salt Lake City met de Olympische winterspelen van 2002, maar 70% van de inwoners van deze
stad is mormoons.
Geschiedenis
Voordat ik verder ga, ga ik eerst vertellen over de geschiedenis van de mormonen, zodat jullie een beter
beeld kunnen krijgen over Mormonen.
Het begon allemaal 175 jaar geleden in de Verenigde Staten, daar woonde Joseph Smith. Joseph Smith
kreeg vanaf jonge leeftijd visioenen waarin God tegen hem zij dat de Kerk niet meer zo was zoals God hem
bedoelde. De Christelijke kerk moest weer goed gemaakt worden en Joseph Smith was daarvoor de
uigekozen persoon. Hij werd door de engel Moroni naar gouden platen geleid die begraven lagen bij zijn
ouderlijk huis. Samen met God vertaalde hij de inscripties op de platen en het resultaat werd het Book van
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Mormon (boek laten zien). Na het oprichten van de kerk in 1830 groeide het aantal aanhangers snel. Maar
de Mormonen kregen ook tegenstanders, zij waren erop tegen dat de Mormonen polygamie bedreven. Na
steeds verdreven te worden belanden de Mormonen in Mississippi. Daar werd Joseph Smith vermoord. Het
leiderschap werd overgenomen door Bringham Young die in 1846 met 5000 aanhangers naar het westen
vertrok en zich in de Salt Lake Valley vestigden.
Kerkbezoek
Om me voor te bereiden op mijn spreekbeurt ben ik naar een “kerk van Jezus Christus van de Heiligen der
laatste dagen” geweest
Vertellen over ervaringen:
Het was heel klein, Laurens Costerplein, bij de leusderweg.
Meisje ging met me mee
Heel veel broertjes en zusjes
Hele aardige mensen
Hoe leven Mormonen?
Mormonen leven heel gezond.
Ze roken niet,
drinken geen koffie of thee
en drinken nooit alcohol.
Net als Christenen geloven ze dat hun lichaam een tempel is van God. Dus dat ze dat als een geschenk
van God moeten zien. En met een geschenk van God moet je voorzichtig omgaan.
*Thee en koffie bevatten cafeine, dus dat is verslavend en ongezond.
*Alcohol wordt ook als kwaad gezien, het is verslavend en als een soort gif voor je lichaam, dus ze vinden
het het beste om alcohol gewoon geheel te vermijden.
*En ze roken ook niet, want dat is ook slecht voor de gezondheid.
Er is ook uit onderzoek gebleken dat Mormonen langer leven, dus hun gezonde levensstijl is echt goed.
Belang van sociale bezigheden
Voor een gelovige mormoon draait het hele leven om sociale en religieuze bezigheden. Dat merkte ik ook
toen ik daar op bezoek was in die kerk. Voor de dienst deden ze een aantal mededelingen over activiteiten
en bijbelstudies die er aan zaten te komen. Ik werd ook meteen uitgenodigd voor een jonge vrouwen avond
en een bijbelstudie, maar ik ben niet gegaan.
Heel gastvrij
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Ik merkte heel duidelijk dat die mensen helemaal blij waren met een bezoek van iemand. Omdat het zo’n
kleine gemeente was viel het meteen op dat ik nieuw was, en bijna iedereen kwam zich even aan me
voorstellen.
Naasten hulp
Mormonen zijn heel actief met het helpen van de naasten. Ze zijn over het algemeen heel actief met
vrijwilligerswerk en vasten elke eerste zondag van de maand. Ze eten dan 24 uur niet. Ze gaan dan wel
naar de kerk. Het geld dat ze hiermee besparen gaat naar de kerk. Ook geven ze tien procent van hun
inkomen aan de kerk. Dat staat in de bijbel. De kerk geeft dit geld aan goede doelen.
Het gezinsleven/polygamie
Het gezinsleven is heel belangrijk voor Mormonen. Opvoeden is heel belangrijk. De kerk raadt aan om 1
keer per week een avond voor het gezin te reserveren. Ik ga daar nu een stukje over voorlezen. Dit komt
van hun officiele website.
Iedere activiteit die de gezinsleden verenigt, de onderlinge liefde versterkt, hen dichter bij de Hemelse
vader brengt en hen stimuleert om rechtvaardig te leven kan een gezinsavond zijn. Op een avond dat
iedereen thuis is, heeft u de gelegenheid om bepaalde waarden te onderwijzen. Het is de moeite waard om
uw kinderen blijvende waarden bij te brengen zoals: eerlijkheid, seksuele normen, tolerantie en respect.
Ook is het leuk om samen te zingen, te genieten van de natuur en spelletjes te spelen.
Maar waarom besteedt de kerk zoveel aandacht aan het gezinsleven? Ze willen hun kinderen goed om
leren gaan met de verleidingen die in het leven op hen af komen. Ze willen ze goed opvoeden zodat ze ze
later niet kwijt zullen raken, zodat ze later ook volwaardige leden van de kerk zullen worden. Toen ik vorige
week op bezoek was in die kerk, waren er twee sprekers die een soort preek hielden. In de tweede preek
vertelde men over het belang van een goede opvoeding. Het was heel duidelijk dat ze daar veel aandacht
aan besteden.
Veel kinderen
Ook doen mormonen niet aan sex voor het huwelijk. Maar als je eenmaal getrouwd bent is het de
bedoeling dat je zoveel mogelijk kinderen krijgt.
Toen ik vorige week op bezoek was in die kerk viel het me op dat de gezinnen heel erg groot waren... enz….
Na een tijdje raakte ik de tel kwijt.
Vroeger vonden de mormonen dat als het niet lukte om zo veel mogelijk kinderen te krijgen bij een vrouw,
dat ze er dan een andere vrouw bij zochten. Zo had Joseph Smith volgens schattingen ruim 70 vrouwen.
Het hebben van meerdere vrouwen heet polygamie. In die tijd was polygamie verboden in de VS, maar
toch vond Joseph Smith dat het juist goed was om meerdere vrouwen te hebben. Hij had daar een paar
redenen voor. Volgens hem kon een vrouw niet zalig worden zonder een man. Ongetrouwde vrouwen
kunnen dus niet in de hemel komen. Dan moeten de mannen maar met zoveel mogelijk vrouwen trouwen
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zodat zoveel mogelijk vrouwen zalig kunnen worden. Veel bijbelse figuren hadden ook meerdere vrouwen.
Neem bijvoorbeeld Abraham, hij had twee vrouwen: Sarah en Hagar. En Jakob had al helemaal veel
vrouwen. Volgens mij een stuk of vier. Joseph Smith zei dat Jezus ook meerdere vrouwen had gehad. Dit
vond hij goede redenen om Polygamie te rechtvaardigen.
Sinds 1900 is Polygamie onder de mormonen verboden, maar dat betekend niet dat er geen mormonen
zijn die het doen. Hier is heel weinig over bekend. Maar er op het platteland van Utah, een geisoleerd
gebied, kleine gemeenschappen leven die nog steeds aan polygamie doen.
Ik heb op de site van het NRC handelsblad gelezen dat er recentelijk een groot onderzoek naar is gedaan.
Er woont daar bijvoorbeeld een man, die 5 vrouwen heeft, 65 kinderen en ruim 300 kleinkinderen!! Hij is
heel gelukkig met zijn familie en weet zijn gezin goed te onderhouden.
Nu vraag ik me af wat jullie hiervan denken, Vinden jullie dat, als de mormonen dat willen, polygamie
toegestaan moet worden?
Stelling: Polygamie moet worden toegestaan
Ze doen er niemand kwaad mee, niemand heeft er last van
Waarom kan het niet?
Waarom willen ze zoveel mogelijk kinderen? Ze vinden dat door met meerdere vrouwen te trouwnen, ze
meer kinderen kunnen produceren en ze willen zo veel mogelijk kinderen. Waarom willen ze zoveel
kinderen? Er zijn heel veel zielen die “rondzweven” en wachten tot ze mens mogen worden. En pas als je
mens bent geweest kan je naar de hemel gaan. Door zoveel mogelijk kinderen te krijgen laten ze zoveel
mogelijk zielen mormoon worden zodat ze naar de hemel mogen gaan. En het is juist belangrijk dat de
mormonen zo veel mogelijk kinderen krijgen, want zij vinden dat hun geloof zo is zoals het hoort, hun
geloof is gewoon de waarheid. Dus doordat zij zo veel mogelijk kinderen krijgen geven ze zoveel mogelijk
zielen de kans om naar de hemel te gaan.
Ongetrouwde vrouwen zijn nutteloos: Zo blijven er geen vrouwen over, en het is toch zielig als een vrouw
alleen overblijft, want dan wordt ze door haar omgeving gezien als nutteloos.
Onderdrukking? Ik vind dat het erom gaat of een vrouw onderdrukt wordt. Het mag niet dat vrouwen
onderdrukt worden maar als ze er zelf voor kiezen om met een man te trouwen die polygaam wil zijn, dan
staan ze het zelf toe.
Documantaire, drie vrouwen, als zussen: Ik heb ooit een documantaire gezien over polygamie, en daar
hadden ze het ook over hoe sommige mormonen polygaam waren. Ze hadden het over een gezin met een
man, drie vrouwen en acht kinderen. De vrouwen werden geinterviewd en ze zeiden alledrie dat ze het
helemaal niet erg vonden en dat de vrouwen het onder elkaar heel gezellig hadden met elkaar. Ze konden
heel erg samen lachen en zagen elkaar als zussen.
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Zo veel mag tegenwoordig, waarom polygamie niet?Het zou eigenlijk tegenwoordig niet meer een heel
groot probleem moeten zijn. Want tegenwoordig wordt er veel vrijer gedacht over het huwelijk.
Scheidingen is niet echt meer een big deal en zelfs homohuwelijk wordt toegestaan, waarom is polygamie
dan zo’n groot probleem?
Slechts drie procent! Maar jullie moeten niet denken dat er heel veel mormonen zijn die polygaam zijn. Ik
heb gelezen dat toen polygamie op zn hoogtepunt was, rond 1850, dat toen maar drie procent van de
mannen polygaam was. Dus het valt best mee.
Zendingen.
Elke jonge mormoon vanaf 19 jaar gaat 1 of 2 jaar op zending. Ze krijgen een land waar ze heen moeten en
daar gaan ze de kerk een paar jaar lang dienen. Als mormoon mag je helemaal niet kiezen naar welk land
je gaat. Jongens moeten op zending en vrouwen mogen. Vroeger mochten ze niet eens.
Bijv. Meisje dat altijd heel erg slecht in Frans was moest naar Fr.
Ze komen ook in Nederland.
Toen ik op bezoek was in die kerk was daar ook een Zendeling. Hij kwam uit Utah (hoe kan het ook
anders?) en was voor een jaar in Nederland.
Ned. Leren (ik wilde Engels met hem spreken)
Woont aan de bohortplaats
Je ziet ze soms fietsen,
witte overhemd, zwarte broek, stropdas, naamplaatje waarop staat: Elder huppeldepup van de kerk van
Jezus Christus van de Heiligen van de Laatste dagen. Dat naamplaatje geeft aan dat ze mormoons zijn. In
de VS dragen de meeste mensen een fietshelm, dus als er een Amerikaan in nederland komt dragen ze
meestal ook een fietshelm Daar kan je ze aan herkennen
Barneveld fietsers
(Wat doen ze nou?) Als je op zending gaat moet je de kerk dienen. Maar jullie vragen je waarschijnlijk af
wat dat betekend, de kerk dienen? Ik vroeg het me ook af, en vroeg die jongen wat hij nou in een doorsnee
week doet: Soms spreken ze mensen aan in de stad, informeren ze over hun geloof. Ze maken afspraken
met mensen die meer van het mormonisme af willen weten en doen heel actief mee in de kerk. Heel af en
toe hoor je over Mormonen die langs de deuren gaan, net zoals Jehova’s Getuigen, maar ze doen dit niet
zo vaak. Verder doen ze vrijwilligers werk voor achtergestelde mensen.
Dodendoop
Wie van jullie heeft iemand in de familie die zich bezighoudt met het onderzoeken van de families
stamboom?
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Waarom doet hij/zij dat?
Heeft het een religieuze betekenis?
Op de internetsite van de Heiligen der Laatste dagen is een zoekmachine beschikbaar waarmee je
onderzoek kan doen naar je voorouders. In bomvrije bunkers onder Salt Lake City staan miljoenen boeken
met informatie over de voorouders van zo’n beetje elk mens op aarde.
Waarom doen ze dit? Het achterhalen van de voorouders is voor mormonen heel erg belangrijk.. want vele
miljoenen mensen hebben op de aarde geleeft zonder ooit in contact te komen met Jezus Christus. De
mormonen vinden het zielig voor ze dat ze daarom niet in de hemel zullen komen. Mormonen laten zich
daarom dopen in de naam van hun voorouders. Dit heet dodendoop. Ze kunnen een doop aanvragen voor
een bepaalde voorouder en dan wordt de nakomeling gedoopt door een priester.
De priester zegt dan: “Aangewezen door Jezus Christus doop ik u voor en namens huppeldepup die dood
is, in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, Amen”
De doden hebben zelf een vrije keuze om de doop te aanvaarden of te weigeren. Je kunt zelf kiezen. Of de
dode het heeft geweigerd kunnen ze pas zien als ze in de hemel komen, maar ze vinden dat ze zoveel
mogelijk doden een kans moeten geven.
Ik vind dit echt ontzettend raar, wie denkt dat het mogelijk is om je voor je voorouders te laten dopen?
Zou je dit zelf belangrijk vinden?
Eeuwig huwelijk
De mormonen geloven dat nadat een mens sterft, zijn geest voortleeft. Ze kennen een normaal huwelijk en
een “hemels huwelijk”. Dat houdt in dat je huwelijk ook in het hiernamaals wordt voortgezet. Dat je ook als
je allebei in de hemel bent nog steeds man en vrouw van elkaar bent. Als ouders een hemels huwelijk
krijgen betekent dit ook dat de rest van het gezin ook na de dood met elkaar verbonden is.
Hoe denken jullie hierover? Denken jullie dat je na de dood nog steeds relaties hebt met mensen die je voor
de dood kende? Of denken jullie dat dat na de dood er niet meer toe doet?
Is mormonisme een sekte?
Ik vond op het internet een aantal punten die kunnen bewijzen dat een bepaalde groep een sekte is:
1. Charismatisch leider, persoonsverheerlijking
2. Ze denken dat ze de gehele waarheid bezitten
3. Leden worden geacht om hun hele oude leven op te geven
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4. Deel van je inkomen aan de groep geven
De mormonen voldoen aardig aan deze punten:
1. Ze hebben een leider: nl de president Gordon Hinkley. Ook Joseph Smith is erg belangrijk voor hen, ook
al is hij niet meer op aarde.
2. Ze zeggen dat de kerk 1900 jaar zo ver afgedwaald is dat de kerk helemaal niet meer zo was als god het
had bedoeld.
3. Nieuwe mormonen moeten hun hele oude leven opgeven om toegelaten te worden in de tempel. Ook
gaat elke jonge mormoon 1 of 2 jaar op zending. Ze moeten de kosten hiervoor zelf betalen.
4. Alle leden van de kerk moeten 10% van hun inkomen aan de kerk betalen. Op iedere eerste zondag van
de maand vasten ze, en het geld dat ze hierbij uitsparen, geven ze aan de kerk.
De heilige geschriften van de Mormonen.
Mormonen hebben vier boeken met heilige geschriften.
(1)Als eerste hebben ze de bijbel. Ze vinden de bijbel wel een leuk boek maar is op zich nog niet compleet
(2)Naast de bijbel hebben ze ook het boek van Mormon, dit is de geschiedenis van een volk van
nakomelingen van Jozef naar het Amerikaanse continent trok. In het jaar 34 kwam Jezus na zijn
opstanding in Israel naar Amerika. Hij deed daar ongeveer dezelfde dingen als in Israel. Hij genas de
zieken, hij stelde het heilig avondmaal in en stelde twaalf apostelen aan. Voor zijn dood, vertelde Jezus
nog een paar keer over een Groot profeet die groot en wonderbaarlijk werk zal verrichten. Deze profeet
was dus Joseph Smith. Joseph Smith werd door de engel Moroni naar gouden platen geleid die begraven
lagen bij zijn ouderlijk huis. Samen met God vertaalde hij de inscripties op de platen en het resultaat werd
het Book van Mormon (boek laten zien).
(3)Daarnaast hebben ze “het boek van leer en verbonden”. Hierin staan alle openbaringen die Mormoonse
leiders hebben gehad sinds 1830.
(4)Hun laatste boek heet “De parel van grote waarde”. Hierin staat nog meer kerkgeschiedenis en andere
verhalen waar je wat van kan leren.
Alle vier van deze boeken worden ook echt gelezen,
Vertellen over Meisje had een tasje met alle vier de boeken en liet me kern stukjes uit het boek van Mormon
lezen.
Er zijn ook feiten die er misschien op kunnen wijzen dat Het boek van Mormon verzonnen is.
(1) Zo zijn heel veel delen gelijk aan een oude versie engelse vertaling van de Bijbel, de King James versie.
Deze komt uit 1611, veel later dan het schrijven van het boek van mormon, dat was rond het begin van de
jaartelling.
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(2) Er komen woorden in dit boek voor die toen nog helemaal niet bestonden.
Zoals het woord voor kerk. Ook bestond het woord bijbel toen nog helemaal niet, maar komt het woord
bijbel wel voor in het boek van mormon, dat lang voor het ontstaan van het woord bijbel geschreven is.
(3) Er zijn helemaal geen bewijzen in de geschiedenis van Amerika die er op wijzen dat er Nephieten of
Lamanieten in de VS hebben geleefd.
(4) Het vreemde is dat de mormonen ook in de bijbel geloven, maar nergens in de bijbel is ook maar een
aanwijzing, dat een groep isrealieten naar Amerika trokken. Ook staat er nergens in de bijbel dat Jezus
nog een keer ergens zou verschijnen op aarde.
(5) De jonge natie van Amerika had een beetje last van een laag ego. Ze waren een jonge natie en hadden
geen historische achtergrond. Heel veel sekten e.d. wilden Amerika een karakter geven. Een typische trek
van Amerikaanse sekten van die tijd was dat ze het land Amerika een geschiedenis wilden geven. Om te
laten zien dat ze ook een volwaardig volk zijn. Dit doen de mormonen ook. Ze geven het land meer
geschiedenis. Dit maakt het boek van Mormon minder geloofwaardig, vind ik.
(6) Het enige bewijs zou kunnen liggen bij de gouden platen, maar waarom mocht Joseph Smith deze
platen dan aan niemand laten zien nadat hij ze had vertaald en waar zijn deze platen nu? Ik vind het maar
verdacht.
Ik heb door middel van deze punten de basis van het mormonisme de grond in gestampt. Maar ik wil dit
ook relatieveren: Alle godsdiensten hebben punten die niet helemaal geloofwaardig zijn of die niet
mogelijk lijken. Neem bijvoorbeeld het Christendom. In de bijbel vind je ook allemaal dingen waarvan je
denkt: Dit kan gewoon niet waar zijn, of dit moet ik met een korrel zout nemen. Bij het mormonisme lijken
sommige dingen ook totaal onwaar, maar bij alle godsdiensten lijkt dat soms wel zo!
Zijn er hier nog vragen over?
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