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De leer van de Mormonen
(de z.g. ´Kerk van Jezus Christus
van de Heiligen der Laatste Dagen´)
Kort geleden kwam ik op straat twee keurig geklede mensen
tegen die een gesprek met mij begonnen over geestelijke dingen. Na enige tijd merkte ik dat
het Mormonen waren...
Omdat de Mormonen steeds meer voet aan de grond krijgen in Europa, zullen veel lezers dit
herkennen. Velen herinneren zich zo’n ontmoeting en vragen zich af: Wat zijn de Mormonen
precies, en wat leren ze? Houden ze vast aan het Evangelie? Kan ik hen beschouwen als
mensen die behouden zijn? Graag zullen wij proberen in het kort een antwoord te geven op
deze vragen.
De Mormonen vormen een sekte die rond 1830 in de Verenigde Staten is ontstaan. Enkele
jaren later noemden zij zich 'Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen', wat
ook nu nog hun officiële naam is. De naam 'Mormonen' hebben zij te danken aan het 'Boek
van Mormon', dat hun stichter Joseph Smith beweerde op mysterieuze wijze te hebben
gevonden. Dit geschrift wordt door hen als heilig en gezaghebbend beschouwd, meer zelfs
dan de Bijbel!
Helaas zijn de grove dwalingen en valse leringen van deze intussen bijna overal verspreide
sekte zo talrijk, dat we ons moeten beperken tot enkele ervan.
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Zij leren dat de Heer Jezus in de loop van de tijd een God werd, en loochenen zo op
een lasterlijke manier Zijn eeuwige Godheid, die vele malen wordt bevestigd in de
Schriften. Denk bijvoorbeeld aan de bekende Bijbelteksten: 'In het begin was het
Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God ... En het Woord is vlees
geworden en heeft onder ons gewoond' (Joh. 1:1-4,14). Zie verder Joh. 8:58; Joh.
12:41 i.v.m. Jes. 6:1-10; Matth. 3:3 i.v.m. Jes. 40:3; Rom. 9:5; Hebr. 1:8-12; 1 Joh.
5:20; Openb. 22:12,13,20; enz.
Zij leren dat God vele zonen heeft, onder wie de Heer Jezus, maar ook de engelen, de
'zonen Gods'. Hierbij zijn ook de gevallen engelen inbegrepen. Ze hebben de
afschuwelijke, satanische overmoed om te beweren dat de Heer Jezus en de engelen
in dezelfde zin 'zonen van God' en dus broers van elkaar zouden zijn!
Maar Kolosse 1:16 zegt: ´Want in Hem (d.i. de Zoon van Gods liefde) zijn alle dingen
geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn, de zichtbare en de onzichtbare,
hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten; alle dingen zijn
door Hem en tot Hem geschapen'. Alle engelen zijn dus door Hem geschapen en
moeten Hem als Zijn dienaren gehoorzamen, loven en aanbidden (Ps. 103:19-21;
Hebr. 1:6,7,14).
Ze verkondigen dat de Heer Jezus niet uit een maagd geboren is en dat Hij niet uit de
Heilige Geest, maar door God de Vader verwekt is. In Mattheüs 1:20 zegt de engel
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echter tegen Jozef: ´Vrees niet Maria, uw vrouw, tot u te nemen; want wat in haar
verwekt is, is uit de Heilige Geest'.
Zij beweren dat de Heer Jezus getrouwd zou zijn geweest; hiervoor halen ze de
bruiloft in Kana aan (Joh. 2),waar de Heer echter overduidelijk als Gast was
uitgenodigd. Ja,wat nog erger is: ze leren zelfs dat Hij meer dan één vrouw zou
hebben gehad; hiermee verdedigen zij hun leerstelling van de polygamie, het
gelijktijdig getrouwd zijn met meer dan één vrouw (in strijd met Gen. 2:24; Deut.
17:17; Matth. 19:4-6; 1 Tim. 3:2,12 enz.l.
Hoewel zij beweren te geloven in Jezus Christus als hun Verlosser, hangt hun
behoudenis volgens hun leer niet uitsluitend en alleen af van Hem en Zijn
verlossingswerk; dat is veel meer de basis op grond waarvan men vervolgens door
het houden van wetten en inzettingen gered kan worden. De Bijbel zegt echter: 'En
de behoudenis is in niemand anders; want er is ook onder de hemel geen andere
naam die onder de mensen gegeven is, waardoor wii behouden moeten worden' dan
de Naam van Jezus Christus (Hand. 4:12). ´Want uit genade zijt gij behouden, door
het geloof; en dat niet uit u, het is Gods gave; niet op grond van werken, opdat
niemand roeme' (Ef.2:8; lees het hele gedeelte van Ef. 2:1-10).
Joseph Smith, de stichter van deze sekte, eist minstens dezelfde positie op als de
Heer Jezus. Zonder hem en zijn 'herontdekking´ (beter: vervalsing) van waarheden
zou er geen redding mogelijk zijn. De Bijbel zegt echter: 'Want er is één God en één
Middelaar tussen God en mensen: de Mens Christus Jezus, die Zichzelf gegeven heeft
tot een losprijs voor allen' (1 Tim. 2:5-6).
Zij leren dat er bepaalde zonden ziin die 'buiten de reikvijdte' van het zoenoffer van
Christus liggen; met andere woorden: het bloed van Jezus Christus reinigt niet van
alle zonden, wat totaal in strijd is met 1 Johannes 1:7.

In waarheid kunnen we - ook met betrekking tot de Mormonen - de woorden van de apostel
Paulus aanhalen: 'Als dan ook ons Evangelie bedekt is, is het bedekt in hen die verloren gaan;
ongelovigen, in wie de god van deze eeuw de gedachten verblind heeft, opdat de lichtglans
van het Evangelie van de heerlijkheid van Christus, Die het beeld van God is, hen niet zou
bestralen' (2 Kor. 4:3-4).
Het is naar wij menen uit het bovengenoemde overduidelijk dat de Mormonen in
werkelijkheid het Evangelie van de Bijbel niet kennen en het ook niet verkondigen, en dat zij
de fundamentele waarheden van het Christendom loochenen; dat we hen dus helemaal niet
kunnen beschouwen als mensen die behouden zijn. Ja, wat nog erger is: dat we hen moeten
beschouwen als mensen die een fundamenteel valse leer brengen. Zij zijn in waarheid helaas
valse profeten, verleiders en antichristen. Voor elke waarachtige Christen geldt daarom de
ernstige vermaning: ´Wie in de leer blijft, die heeft zowel de Vader als de Zoon. Als
iemand tot u komt en deze leer niet brengt, ontvangt hem niet in huis en begroet hem niet.
Want wie hem begroet, heeft gemeenschap met zijn boze werken' (2 Joh., verzen 9-11).
Volhard in het gebed voor deze goddelozen en ongelovigen (mensen in wie de god van deze
eeuw de gedachten verblind heeft) en geef hun als het kan bijvoorbeeld een traktaat met de
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duidelijke boodschap van het echte Evangelie, opdat zij door de genade van onze grote God
en Heiland mogen komen tot de kennis van de heerlijkheid van onze Heiland en Heer, Jezus
Christus, en voor eeuwig behouden mogen worden.
Maar wat hun boodschap betreft geldt dus met nadruk voor iedere Christen: wend u van
deze valse leraren af!
'Gij dan, geliefden, nu gij dit van tevoren weet, weest op uw hoede, opdat gij niet, door de
dwaling van de zedelozen meegesleept, afvalt van uw eigen vastheid; maar groeit op in de
genade en kennis van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, zowel nu
als tot de dag van de eeuwigheid. Amen' (2 Pefr. 3:17-18).
(Bronnen: o.a. 'The Jesus of Mormonism', 'The Mormon mystique' en 'I bear you my
testimony).
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