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1 Samenvatting
In de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen staat “het eerste visioen” bekend als
de eerste religieuze ervaring van de veertienjarige Joseph Smith, in de lente van 1820. De jongen,
verward door de vele kerken en op zoek naar zekerheid, was in gebed gegaan en kreeg een visioen.
Van Christus, in een verblindend licht, vernam hij dat zijn zonden vergeven waren en dat hij zich bij
geen kerk moest aansluiten. Hij vertelde later: “Toen ik weer tot mijzelf kwam, bemerkte ik dat ik op
mijn rug lag en naar de hemel keek.”
Tijdens zijn leven heeft Joseph Smith vier keer over die ervaring als jonge knaap iets geschreven,
telkens erg bondig, telkens met jaren ertussen. In elk van die vier verslagen had hij het over een
visioen. In diezelfde verslagen ging hij telkens veel uitvoeriger in op wat er drie en een half jaar later
gebeurde, in september 1823, en wat hij het bezoek van de engel Moroni noemde. Het verschil
tussen een “visioen” en een “bezoek” moge onbelangrijk lijken, maar in het laatste geval kon Joseph
Smith zijn bezoeker gedetailleerd beschrijven, alsook de wijze van aankomst en vertrek, en kon hij
precies weergeven hoe de instructies luidden, te meer omdat de ervaring zich voor een diepe
inprenting drie keer herhaalde.
Analyse van de vier verslagen wijst er op dat voor Joseph Smith zelf het eerste visioen een prille,
initiële, maar vooral intieme en persoonlijke ervaring uitmaakte, voor een jonge knaap. Hijzelf
plaatste het eerste visioen in de schaduw van andere gebeurtenissen die voor hem de eigenlijke
geschiedenis van de kerk markeerden: de bezoeken van de engel Moroni, de vertaling en publicatie
van het Boek van Mormon, de herstelling van het priesterschap, de formele organisatie van de kerk
en de glorieuze manifestaties van andere hemelse bezoekers. Die gebeurtenissen hadden immers
een grote, openbare impact. Het verklaart waarom Joseph Smith later nooit, in openbare toespraken,
over het eerste visioen sprak. Het verklaart waarom geen enkele openbaring in Leer en Verbonden er
expliciet over vertelt. Het verklaart waarom de kerkleden in Joseph Smith’s tijd, en zelfs jaren daarna,
er amper iets van wisten. Voor hen was de engel Moroni, die het volle evangelie in de vorm van het
Boek van Mormon had geopenbaard, het eigenlijke beginpunt van de herstelling. In de eerste vijftig
jaar van de kerkgeschiedenis kreeg de prille ervaring van de jonge Joseph Smith nauwelijks aandacht.
Joseph Smith voelde echter wel aan dat zijn ervaring een bondige plaats verdiende in de
kerkgeschiedenis, wat blijkt uit de vier keer dat hij ze noteerde. Veel kerkleden kennen maar één
verslag van het eerste visioen, namelijk de tekst van 1838 die in de Parel van Grote Waarde is
opgenomen. In de jaren 1960 zorgde de ontdekking van twee verslagen van vroegere datum voor
verrijkende inzichten. De kerk besteedde er toen studies aan in de kerkelijke tijdschriften. Meer
recentelijk besloot de kerk nog meer bekendheid aan de verschillende verslagen te geven door de
originele manuscripten online ter beschikking te stellen, samen met meer historische context. Het is
immers die context, zowel maatschappelijk als familiaal, die de verschillende aspecten van het eerste
visioen belicht. De kerk biedt vertalingen van de verslagen in andere talen aan, maar nog niet in het
Nederlands (per maart 2016). Het leek daarom de moeite om dit artikel uit te werken, te meer
omdat kerkleden soms in de war raken als ze over “afwijkende versies” van het eerste visioen horen.
Vertelde Joseph Smith niet de éne keer dat hij maar één persoon zag? En op een andere keer dat hij
een menigte engelen zag? Hoe zijn die schijnbare tegenstellingen te verklaren?
De vergelijking tussen de verslagen toont aan dat er geen tegenstellingen zijn als we uitgaan van de
kenmerken van een visioen en nauwlettend lezen wat Joseph Smith werkelijk schreef. Het probleem
is echter dat op het einde van de negentiende eeuw artistieke voorstellingen van het eerste visioen
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gepopulariseerd werden. Die voorstellingen toonden Joseph Smith, geknield, met open ogen kijkend
naar de twee duidelijk onderscheiden personages tussen de bomen. Andere schilderijen en
glasramen volgden, nagenoeg alle van dezelfde aard. Nieuwe lofzangen bejubelden het gebeuren.
Kerkleiders begonnen de historische en doctrinale betekenis van Joseph’s ervaring uit te diepen, met
een sterke nadruk op de fysieke realiteit van de twee personen die aan hem verschenen. Bij het
begin van de twintigste eeuw zorgden lessen en toespraken ervoor dat het eerste visioen de status
van aanvangsmoment van “de bedeling van de volheid der tijden” kreeg. Het werd een bron van
leringen, inspirerende boodschappen en nog meer uitbeeldingen. Het werd uiteindelijk gehuldigd als
een van de grootste openbaringen aller tijden.
Maar precies die emfase houdt ook risico’s in. De beeldvorming van het eerste visioen, zoals in
prenten en films vastgelegd en soms bombastisch uitvergroot, wijzigt de intieme ervaring van Joseph
Smith, die hij als visioen ervaarde, in een glorieus spektakel op aarde. Dan zijn het precies de
verschillende verslagen die ons helpen om beter te begrijpen wat er echt gebeurde, zoals Joseph
Smith bijvoorbeeld in het vierde verslag noteerde: “Terwijl ik intens in smeekbede sprak, werd mijn
geest weggevoerd van de dingen die mij omringden en werd ik omsloten in een hemels visioen.” Dan
helpen ook andere beschrijvingen in de Schriften, waar iemands geest werd “weggevoerd” om in een
andere dimensie het goddelijke te ervaren. En dan kunnen we beter het einde plaatsen: “Toen ik
weer tot mijzelf kwam, bemerkte ik dat ik op mijn rug lag en naar de hemel keek.”
De verschillende verslagen lichten een tipje van de sluier van Joseph Smith’s rijpend gemoed en laten
ons meeleven met zijn groei, van bezorgde veertienjarige knaap tot kerkleider en profeet.
Dit artikel gaat vrij diep in op alle mogelijke aspecten, om zo weinig mogelijk onbesproken te laten.
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2 Geboren in een roerige wereld
De maatschappij waarin Joseph Smith werd geboren bruiste van vraagtekens over God, kerk en
zaligheid. Rond 1800 vormde de Amerikaanse samenleving immers een kluwen van kerken, gezindtes
en filosofieën, naast veel volks bijgeloof. Tegenstrijdige antwoorden klopten controverses en
verwarring alleen maar op. Tijdens zijn jeugdjaren zou Joseph Smith met een aantal ervan in
aanraking komen, door reizende predikers en lokale gemeenschappen, maar ook door verre en
nabije familieleden. Ook bij de Smiths botsten immers de meningen. Heel die omgeving had een
onmiskenbare invloed op Joseph’s gedachten en uitdrukkingen. Precies vanwege die woelige sfeer
zou de knaap zich bezorgd afvragen waar hij tegenover God stond en bij welke kerk hij zich best zou
aansluiten. Precies die maatschappij zou hem ook de vrijheid en de durf verlenen om een nieuwe
weg in te slaan. Wat was er zo kenmerkend aan die wereld? Wat waren de vragen die de familie
teisterden?

2.1 Een kluwen van gezindtes
Diverse vormen van berechtend evangelisme
Om de plaats van religie in het
jonge Amerika rond 1800 te
begrijpen moeten we terug
naar het begin van de
zeventiende eeuw. De Britse
kolonies – toen nog maar een
landstrip aan de oostkust –
trokken jaar na jaar groepen
diepgelovige migranten aan.
De meesten ontvluchtten
onbegrip of vervolgingen in
Europa en kwamen naar de
Nieuwe Wereld om een ideale
geloofsgemeenschap te
vormen, strak gebaseerd op de
eigen interpretatie van de Bijbel. Onder hen telden we Nederlandse anabaptisten, Duitse
mennonieten, Scandinavische lutheranen, Franse hugenoten, Engelse puriteinen en quakers. Zeven
van de dertien oorspronkelijk Britse kolonies vormden aldus religieuze enclaves die ook voor het
maatschappelijk leven hun eigen Bijbelse wetten oplegden.1 Zuiverheid van leer en gedrag hoorde
tot hun obsessies. Andersdenkenden werden geweerd. In extreme gevallen leidde bijgeloof nog tot
processen en terechtstellingen voor hekserij, zoals in het beruchte Salem eind zeventiende eeuw.
Onverdraagzaamheid wakkerde vervolgingen aan, zowel tegen andersdenkende groepen als tegen
afvallig beschouwde leden. Sommige uitgestotenen trokken dan weer anderen mee en startten hun
eigen beweging. Ook de anglicaanse kolonisten, leden van de officiële Engelse kerk in de kolonies,
lieten zich niet onbetuigd te midden van al die “ketters”. Uit al die hoeken wierpen fervente

1

Zie bv. Patricia U. Bonomi, Under the Cope of Heaven: Religion, Society, and Politics in Colonial America (New
York: Oxford University Press, 2003); David L. Holmes, The Faiths of the Founding Fathers (New York: Oxford
University Press, 2006).
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predikanten zich in de strijd om afwijkingen te veroordelen en zielen te winnen. Op opwekkingsbijeenkomsten in open lucht – “revivals” genoemd – trokken ze massa’s volk. In het midden van de
achttiende eeuw bereikte die beweging een opvallende dimensie, die de naam “the First Great
Awakening” kreeg.2
Die religieuze achtergrond en de herhaalde opwekkingen doorkneedden vele Amerikanen met een
berechtend evangelisme – een fervente en beoordelende geloofsinzet, die generaties lang, tot op
heden, zou nazinderen.

Vrije meningsuiting en godsdienstvrijheid
In 1776 kenterde de Amerikaanse onafhankelijkheid, met zijn seculiere staatsvorming, de politieke
macht van de religieuze enclaves. De grondwet, en in het bijzonder het Eerste Amendement van
1791, vereiste een onderscheid tussen kerk en staat: het burgerlijk gezag kon geen religie meer
instellen, bevoordeligen of verbieden. Tegelijk garandeerde de grondwet vrije meningsuiting en
godsdienstvrijheid. Die vrijheid en het ermee samengaand individualisme resulteerden echter niet in
een doorgedreven secularisering van de maatschappij. Godsdienst bleef een belangrijke maatstaf om
de wetgeving te sturen. Godsdienstvrijheid stimuleerde een verdere versnippering van de reeds
bestaande geloofsgemeenschappen, de versterking van andere gezindtes en het ontstaan van
nieuwe bewegingen. Naast calvinistische tendensen, die zaligheid afhankelijk van een fatalistische
uitverkiezingsleer maakten, verbreidde zich ook een positieve stroming rond het universalisme:
Christus’ genade was groot genoeg om iedereen een kans op redding te geven. Als kemphanen
stonden verdedigers van die tegengestelde visies vaak tegenover elkaar.
Maar ook het rationalisme van de achttiende eeuw, met zijn
kritiek op bijgeloof en corrupte kerken, sprak kritischingestelde mensen aan. Godsdienstvrijheid betekende immers
dat men zich ook aan een meer rationeler gedachtengoed
openlijk mocht laven. Veel aanhang vond het deïsme – een
filosofische opvatting die God wel als oorzaak van alles
beschouwt, maar niet als een persoonlijke macht die verder
ingrijpt in natuurwetten of in het menselijk leven. Populair bij
onafhankelijk-denkende Amerikanen werd Thomas Paine’s
The Age of Reason (in drie delen verschenen, in 1794, 1795 en
1807). Paine beschouwt de Bijbel als slechts literatuur,
verwerpt wonderen en bekritiseert de corruptie van de
kerken. Zijn benadering is niet atheïstisch, maar ondergraaft
wel het geloof in een persoonlijke God en beveelt aan zich niet
bij een kerk aan te sluiten. Volks geschreven en goedkoop in
de handel, bereikte The Age of Reason de grote massa en
zorgde voor een extra dimensie in de onenigheid.

2

Zie bv. Thomas S. Kidd, The Great Awakening (New Haven: Yale University Press, 2007); Frank Lambert,
Inventing the “Great Awakening” (Princeton: Princeton University Press, 2001); Lisa Smith, The First Great
Awakening in Colonial American Newspapers: A Shifting Story (Lanham: Lexington Books, 2012).
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Zelfbevestiging en individuele geloofsbepaling
Rond 1800 barstte een nieuwe opleving open, “the Second Great Awakening”, groter, langer en
diverser dan de eerste. Reizende predikers vonden een gretig publiek in de grensgebieden waar
landbouwers, houthakkers, mijnwerkers, bouwvakkers, ambachtslui en handelaars van allerlei slag,
maar ook avonturiers en oplichters, een nieuw bestaan zochten in de constante expansie naar het
westen. In die ruige wereld boden de predikers afwisseling en opwinding. Hun “revivals” in open
lucht, ook “camp meetings” genoemd, duurden soms verschillende dagen en trokken tot duizenden
mensen aan. Gepeperde sermoenen, energieke lofzangen en zelfs aanhitsend dansgestomp brachten
toehoorders soms in extase. Ongebreideld konden predikanten van divers pluimage hun toehoorders
doen sidderen als ze donderden over de duivel, de gevolgen van zonde, de dreigende apocalypsis en
wederkomst van Christus. Bij velen lag de nadruk op het individueel verkrijgen van genade en
verlossing, wat dan weer de zelfbevestiging, ook van de meest eenvoudige dagloner, bevorderde.
Elke mens kon immers ook herboren worden in een directe relatie met God. Voor zichzelf religie
bepalen en een gepaste kerk kiezen, dus individuele geloofsbepaling, doordrongen de Amerikaanse
identiteit.
Vooral het methodisme bracht deze opmerkelijke spirituele vernieuwing. De beweging, in Engeland
gesticht door John Wesley, had zich vanaf de jaren 1790 snel verspreid over de jonge Verenigde
Staten. Naast het streven naar volmaaktheid, lag de nadruk op de persoonlijke, emotionele beleving.
De methodisten namen het verwijt van Timotheüs ter harte, wanneer die de mensen veroordeelde
die “een schijn van godsvrucht hebben, maar de kracht ervan hebben verloochend”.3 Meer dan enige
andere kerk riepen de methodistische predikers op tot een “verandering van hart” en het “ervaren
van de kracht Gods”, wat moest blijken uit geestelijke manifestaties en een uit bekeringservaring
waarover men persoonlijk kon getuigen.

Tekening van een methodistische opwekkingsbijeenkomst door Jacques Milbert, omstreeks 1819

3

2 Timotheüs 3:5.
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Het is in die wereld van berechtend evangelisme, van vrije meningsuiting en godsdienstvrijheid, van
zelfbevestiging en individuele geloofsbepaling dat Joseph Smith junior in 1805 geboren werd in de
kleine staat Vermont, in de noordoostelijke hoek van de toen nog jonge Verenigde Staten.

2.2 Een familie van zoekers met meningsverschillen
De voorouders van Joseph Smith vertakten zich over de Amerikaanse geschiedenis, terug tot de jaren
1600. Als kleine landbouwers en handelaars hadden ze op diverse plaatsen hun geluk beproefd,
telkens als nieuwe mogelijkheden mensen deed verhuizen. In 1796 huwde een zoon van de Smiths,
de 25-jarige Joseph (later Joseph senior genoemd), met een dochter van de Macks, de 21-jarige Lucy.
Tegenslagen degradeerden Joseph senior tot het armzalig bestaan van een kleine pachter of
dagloner. Drie kinderen breidden het gezin uit. Op 23 december 1805, in hun blokhut in het dorpje
Sharon, in de Amerikaanse staat Vermont, werd hun vierde telg geboren: Joseph junior. Steeds op
zoek naar werk zwierf het gezin een tiental jaar van plaats naar plaats, in Vermont en omliggende
staten. In 1816 – Joseph Smith junior was toen elf jaar oud – streek het gezin neer in het dorp
Palmyra, in het noordwesten van de staat New York, dicht bij het Ontariomeer en de grens met
Canada.
De religieuze achtergrond van de bredere familie reflecteert de spanningen van de tijd. Het was te
midden van die spanningen dat Joseph Smith als kind opgroeide. Bij zijn grootouders waren de Macks
noch de Smiths als gezin aan een bepaalde kerk gebonden. Aan de zijde van de Smiths neigde
grootvader Asael naar universalisme en deïsme. Toen dochter Lucy, gehuwd met Joseph Smith
senior, vergaderingen van de evangelische methodisten begon bij te wonen, uitte Asael er zijn
ongenoegen over en gaf aan het gezin Thomas Paine’s Age of Reason. Aan de zijde van de Macks had
grootvader Salomon zich nooit veel om religie bekommerd, maar op latere leeftijd, tijdens de revival
van 1810, bekeerde hij zich. Zijn vrouw Lydia was altijd trouw gebleven
aan de Congregationistische kerk van haar kinderjaren.
De ouders van Joseph Smith, Joseph senior en Lucy, vertoonden
dezelfde religieuze verdeeldheid als hun eigen ouders. Joseph senior
voelde zich tot het universalisme aangetrokken, maar zijn algemene
houding bleef er één van afkeer van georganiseerde religie. Toch
fascineerde hem het bovennatuurlijke en geloofde hij dat dromen
boodschappen inhielden. Lucy was intenser bekommerd om haar
zaligheid, las veel in de Bijbel en liet zich beïnvloeden door predikers.
Maar de stap naar een bepaalde kerk was moeilijk, zoals ze het zelf
vertelde, terugblikkend op haar jonge jaren:

Joseph Smith senior

Als ik me bij geen kerk aansluit, zullen alle gelovigen zeggen dat ik van de wereld ben; en als ik
me bij één van gezindtes aansluit, zullen alle anderen zeggen dat ik dwaal. Ik besteedde vele
uren in het overwegen van dit probleem en uiteindelijk, na veel gebed en onderzoek van
verschillende kerken, besloot ik dat ik mijn troost en het aanbidden van God zou zoeken in het
lezen van de Bijbel en in gebed.4

4

Uit Lucy Mack Smith’s biografie. Geciteerd in Lisa J. Peck, Lucy Mack Smith (Cedar Fort, 2004): 18.
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Lucy was een typische “seeker”, zoals ook anderen in de familie, wazig
op zoek naar een passende gemeenschap. Ondertussen waren het wel
overwegend deze moeders en grootmoeders die voor een mate van
christelijk onderricht in huis zorgden. Gezinsgebed en Bijbellectuur
hoorden tot de vaste tradities. Zoals in de meeste gezinnen uit die
periode, doortrok ook nog volks bijgeloof hun gewoontes. Afkerig van
calvinistisch determinisme hoopten ze dat ze hun zaligheid door eigen
verdienste konden waarmaken, maar bleven bezorgd of daar dan toch
geen kerk voor nodig was. Tegelijkertijd waren andere familieleden
vertrouwd met zowel het rationalisme van Thomas Paine als het
Lucy Mack Smith
universalisme dat iedereen redding beloofde. Stof voor heel wat
discussies rond de tafel en aan de haard. Ondertussen rommelde het
geregeld in de omgeving wanneer predikers de gemoederen kwamen verhitten. De vonken daarvan
waren ook voelbaar in het huis van de Smiths. Lucy Mack Smith zou het later in detail te boek
stellen.5
Vier leden van het gezin Smith voelden zich door de presbyteriaanse kerk aangetrokken. De jonge
Joseph zelf vond geen rust in het aanhoudend gekibbel tussen de facties en de verdeeldheid thuis. Hij
besloot, in de tijdsgeest van individuele geloofsbeleving, de facties op straat en de discussies thuis te
overstijgen. Waarom geen antwoord proberen te bekomen van God zelf? Op een lentedag in 1820
ging de veertienjarige knaap in gebed en ontving een hemels visioen.

3 “De Heer opende de hemelen boven mij”
3.1 Vier verslagen, vier invalshoeken
Joseph Smith heeft zijn prille ervaring vier keer zelf beschreven, in 1832, 1835, 1838 en 1842. De
eerste twee bleven lang in manuscriptvorm gearchiveerd, tot historisch onderzoek ze in de jaren
1960 aan het licht bracht.6 De laatste twee waren veel vroeger bekend: ze werden in 1842
gepubliceerd – tweeëntwintig jaar na het visioen. De tekst van 1838 is in de kerk wereldwijd bekend
door publicatie in de Parel van Grote Waarde. De kerk stelt de andere oorspronkelijke verslagen met
gecommentarieerde transcriptie online beschikbaar.7 Voor een reeks belangrijke talen voorziet de

5

Lucy Smith, Biographical Sketches of Joseph Smith the Prophet, and His Progenitors for Many Generations, by
Lucy Smith, Mother of the Prophet (Liverpool: S.W. Richards for Orson Pratt, 1853). Er bestaan talrijke
heruitgaven van, met revisies of niet. Zie vooral Lavina Fielding Anderson (ed.) Lucy's Book: A Critical Edition
of Lucy Mack Smith's Family Memoir (Salt Lake City, Utah: Signature Books, 2001).

6

De openbaarmaking van de tekst van 1832 is te danken aan Paul R. Cheesman, “An Analysis of the Accounts
Relating Joseph Smith’s Early Visions” (unpublished M.A. thesis, Brigham Young University, 1965). De
bjigewerkte tesis verscheen later in boekvorm: The Keystone of Mormonism: Early Visions of the Prophet
Joseph Smith (Provo: Eagle Systems International, 1988). Voor de ontdekking van de tekst van 1835, zie
James B. Allen, “The Significance of Joseph Smith’s ‘First Vision’in Mormon Thought,” Dialogue: A Journal of
Mormon Thought 1, no. 3 (1966): 29–45 (35).
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Zie www.lds.org/topics/first-vision-accounts. Een grootschalig academisch project, door de kerk in 2001
gestart met de steun van de American National Archives, beoogt de academische publicatie van alle teksten
door Joseph Smith of onder zijn toezicht geschreven. De website josephsmithpapers.org levert iedereen
toegang. Het project illustreert de wil van de kerk om alle gegevens over haar stichter voor historisch
onderzoek beschikbaar te stellen.
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kerk er ook online vertalingen van, maar nog niet in het Nederlands.8 Ik heb hierna de relevante
passages uit het Engels vertaald binnen de grenzen van toelaatbare citatie.
Naast de vier verslagen zijn er ook meldingen van vertrouwenspersonen aan wie Joseph Smith zijn
ervaring verteld heeft. Die tijdgenoten noteerden het op een latere datum of vertelden het weer aan
anderen die het op hun beurt noteerden. Die verslagen uit tweede en derde hand bevestigen de
basis van gebeurtenis, maar vullen het verhaal soms aan met descriptieve details die niet in de vier
verslagen voorkomen. Er is geen zekerheid dat Joseph Smith die details effectief verteld zou hebben,
vandaar dat ik ze hier buiten beschouwing laat.9

1832 – Een intense herinnering in een autobiografie
Het eerste beschikbare verslag dateert van 1832, zo’n twaalf jaar na de gebeurtenis. Op dat moment,
twee jaar na de stichting van de kerk, begon Joseph Smith zijn eigen geschiedenis en die van de
opkomst van de kerk deels eigenhandig uit te schrijven.10 Hij zou echter niet verder dan zes
bladzijden raken. Die bestrijken de periode sinds zijn geboorte in 1805 tot de komst van Oliver
Cowdery in april 1829. Dan breekt het verhaal af. Gebrek aan tijd, onwennigheid met de pen en vele
andere uitdagingen maakten dat Joseph het schrijven aan anderen overliet. In die tijd was “schrijven”
trouwens een beroepsmatige kunde die “scribenten” of secretarissen beoefenden. Voor het grootste
gedeelte van zijn teksten viel Joseph Smith dan ook terug op een secretaris aan wie hij dicteerde.
De zes bladzijden bieden een uniek zicht op zijn eigen onbevangen schrijfstijl. Het begin is klassiek:
“Ik werd geboren in de stad Charon [sic] in Vermont Noord-Amerika op de drieëntwintigste
december 1805 …” Hij vermeldt de armoede van zijn gezin, de noeste arbeid om te overleven en zijn
beperkt schools onderwijs. “Op ongeveer een leeftijd van twaalf jaar raakte mijn gemoed ernstig
onder de indruk met betrekking tot de allerbelangrijkste zorg voor het welzijn van mijn onsterfelijke
ziel.” Hij begon de Schriften te verkennen. Hij merkte dat de kerken “hun belijdenis niet eren door
een heilige wandel” zoals de Schriften vragen. In die jeugdjaren tussen twaalf en vijftien “overdacht
ik vele dingen in mijn hart aangaande de staat van de wereld”. De conflicten en verdeeldheid, de
verdorvenheid en de gruwelen “bedroefden mijn gemoed bovenmatig”. Joseph schrijft dat hij
treurde over zijn eigen zonden en die van de wereld. Uit lezing in de Schriften maakte hij op dat de
mensen van het ware en levende geloof afgeweken waren en dat geen kerk op het evangelie
voortbouwde. Maar de Schriften hadden hem geleerd dat God dezelfde is, “gisteren, vandaag en

8
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Een overzicht van de verslagen van vertrouwenspersonen bespreekt onder meer Steven C. Harper in Joseph
Smith's First Vision - A Guide to The Historical Account (Salt Lake City: Deseret Book, 2012). Hoezeer
buitenstaanders het verhaal van Joseph Smith konden vervormd toont Hugh Nibley aan in “Censoring the
Joseph Smith Story,” in Tinkling Cymbals and Sounding Brass, ed. David J. Whittaker (Provo, Utah: FARMS,
1991), 53–96, rpt. in The Collected Works of Hugh Nibley, Vol. 11 (Salt Lake City: Deseret Book and FARMS,
1991), 55–101. De oorspronkelijke tekst van Nibley dateert van 1961.
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De opening en het einde van de tekst zijn in het handschrift van secretaris Frederick G. Williams, maar het
grootste deel is door Joseph Smith eigenhandig geschreven. Zie Stan Larson, “Another Look at Joseph
Smith’s First Vision,” Dialogue: A Journal of Mormon Thought 47, no. 2 (2014): 37–62 (44) voor een
bespreking van vroegere verkeerde toewijzingen van handschrift. Zie ook Dean C. Jessee, “The Early
Accounts of Joseph Smith's First Vision,” Brigham Young University Studies (1969): 275–294; alsmede de
“Historical introduction” bij het online beschikbaar gestelde manuscript op
http://josephsmithpapers.org/paperSummary/history-circa-summer-1832.
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voor eeuwig”. Hij vertelt begeesterd hoe de schoonheid van de natuur en de majesteit van het heelal
hem overtuigden dat God bestaat – als “een almachtige en alomtegenwoordige macht die wetten
maakt en uitvaardigt en alle dingen bindt binnen hun perken”. Zo komt hij tot het moment van het
visioen.
De vertaling hierna is zo letterlijk mogelijk om de ongekunstelde, authentieke stijl van Joseph Smith
weer te geven.11 Hij gebruikt amper leestekens, veronachtzaamt hoofdletters, maakt talrijke
spelfouten en verbetert hier en daar de tekst met kleine schrappingen en toevoegingen, in een
evident natuurlijk schrijfproces. Mogelijk was de tekst bedoeld als klad voor een latere, meer
zorgvuldig uitgeschreven kopij.
Daarom riep ik tot de Heer om genade want er was niemand anders tot wie ik kon gaan en
genade te verkrijgen en de Heer hoorde mijn roep in de wildernis en wijl in de houding van
aanroeping tot de Heer [in het zestiende jaar van mijn leeftijd]12 daalde een zuil van vurig licht
neer boven de helderheid van de zon en rustte op mij en ik was vervuld met de geest van god
en de Heer opende de hemelen boven mij en ik zag de Heer en hij sprak tot mij zeggende
Joseph mijn zoon uw zonden zijn u vergeven. ga uw weg wandel in mijn inzettingen en
onderhoud mijn geboden voorwaar ik ben de Heer van glorie Ik was gekruisigd voor de wereld
zodat alle die in mijn naam geloven het eeuwig leven mogen hebben voorwaar de wereld ligt
in zonde en in deze tijd doet niemand goed nee niet één zij hebben zich afgekeerd van het
evangelie en onderhouden mijn geboden niet zij naderen mij met hun lippen terwijl hun
harten ver van mij zijn en mijn gramschap is ontstoken tegen de inwoners van de aarde om
hen te bezoeken volgens hun goddeloosheid en om voort te brengen datgene wat gesproken
werd door de mond van de profeten en Apostelen voorwaar ik kom weldra zoals het
geschreven is in de wolk in de glorie van mijn Vader en mijn ziel was vervuld met liefde en
gedurende vele dagen kon ik mij verheugen met grote Vreugde en de Heer was met mij maar
vond niemand die het hemelse visioen wou geloven niettemin overwoog ik deze dingen in mijn
hart.
Zonder leestekens en met elk gegeven volgend op het andere, lijkt de tekst als een begeesterde
opsomming te zijn geschreven (het voegwoord “en” komt achttien maal voor). Het begint
emotioneel bij de roep om genade. Een zuil van vurig licht daalt neer. Er is sprake van vervuld zijn
“met de geest van god”, van “de Heer” die de hemelen opent en van “de Heer” die het woord neemt
– waarbij het niet duidelijk is of het om één of twee personen gaat (zie latere bespreking). De
woorden die hij gehoord heeft wellen in Joseph’s herinnering op als een vloed van Bijbelse
uitdrukkingen en rijgen de onderwerpen aaneen: vergeving van Joseph’s zonden, aanmaning tot
gehoorzaamheid, bevestiging dat Christus hier spreekt, bevestiging van Christus’ offer en belofte van
eeuwig leven, veroordeling van de zondige wereld, aankondiging van vervulling van profetie en van
Christus’ wederkomst. Uit dit laatste blijkt dat Joseph zich bij geen kerk moest aansluiten en dat er
grote gebeurtenissen op komst waren, maar hij wijdt er geen commentaar aan. Het effect van de
ervaring is een gevoel van overweldigende liefde en vreugde. Ook noteert Joseph dat niemand, kort
na het vertellen van zijn ervaring aan anderen, hem wilde geloven. Zo’n twaalf jaar na de intense
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Ingelaste woorden in het handschrift van Frederick G. Williams, vanaf 1832 secretaris van Joseph Smith. Het
is niet geweten wanneer hij dit toevoegde en of hij dit deed op aanwijzing van Joseph Smith of op eigen
initiatief om de periode te verduidelijken. In het verslag van 1838 meldt Joseph Smith dat hij in zijn vijftiende
jaar was.
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ervaring van een adolescent in gebed, zijn dat de prioritaire flarden die zijn geheugen in één ruk
losweekt.
In 1832 bestaat de kerk nog maar twee jaar. Voor zover we weten heeft Joseph Smith tot dit punt
amper iets over zijn prille ervaring aan kerkleden vertelt, zelfs niet aan zijn naaste medewerkers.
Waarom zou Joseph Smith dan nu, in 1832, voor het eerst iets over het eerste visioen willen
noteren? In deze eigenhandige aanzet tot kerkgeschiedenis beseft hij dat die gebeurtenis een plaats
verdient in de stappen die naar de vestiging van de kerk hebben geleid. Maar, zelfs twaalf jaar na de
gebeurtenis, blijft de herinnering beperkt tot het intens persoonlijke – het overweldigend besef dat
zijn zonden vergeven zijn en dat Christus tot hem gesproken heeft.
Noteer ook hoe Joseph Smith – we zijn in 1832 – nog terugvalt op vertrouwde termen uit de
gangbare christelijke retoriek. In de inleiding spreekt hij over God als “een almachtige en
alomtegenwoordige macht die wetten maakt en uitvaardigt en alle dingen bindt binnen hun perken”.
Hij zou pas later de aard van God duidelijker verwoorden. In 1832 primeert de boodschap van
vergeving van zonden en van aannemelijkheid.
De overblijvende bladzijden van het verslag van 1832 verhalen in dezelfde ongekunstelde,
authentieke schrijfstijl de verschijningen van Moroni, de kennismaking met de gouden platen, de
wachttijd om de platen in ontvangst te nemen, het huwelijk met Emma, de inzet van Martin Harris,
het verlies van de eerste 116 bladzijden van de vertaling, tot aan de komst van Oliver Cowdery – dit
alles precies overeenstemmend, datums incluis, met andere verslagen. Het verslag van 1832
besteedt bijna vier maal meer ruimte aan die navolgende gebeurtenissen dan aan het eerste visioen.

1835 – Een meeslepende dagboeknotitie naar aanleiding van een bezoek
Drie jaar later, op 11 november 1835, kwam een onverwachte
bezoeker bij Joseph Smith langs in Kirtland: Robert Matthews,
een vreemdsoortige prediker, eerst methodist, vervolgens tot
het judaïsme bekeerd en daarom bekend als “Joshua, de
joodse predikant”. Bezoekers aan Joseph Smith waren talrijk –
onderzoekers, nieuwe bekeerlingen, medewerkers, naast
nieuwsgierige reizigers die over Joseph Smith en het Boek van
Mormon gehoord hadden. Robert Matthews behoorde tot die
laatste groep, maar was er blijkbaar meer op uit om zijn eigen
leer te prediken dan zich open te stellen voor het
mormonisme. Na het bezoek rapporteerde Joseph Smith het
voorval aan zijn secretaris Warren Cowdery die het optekende
als deel van het dagelijks bijhouden van gebeurtenissen.
Joseph Smith begint met een korte beschrijving van de
bezoeker en verhaalt dan het gesprek gevoerd met
Matthews:13
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Robert Matthews, alias Joshua.
(BYU Tom Perry Special Collections)

Voor het manuscript en transcriptie, zie http://josephsmithpapers.org/paperSummary/journal-18351836?p=24 . Ik vertaalde hier opnieuw vrij letterlijk uit het Engels. In vergelijking met het verslag van 1832, is
de tekst is zorgvuldiger geschreven door de hand van een secretaris, maar je voelt de originele mondelinge
aanbreng van Joseph Smith.
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Ik begon hem een verslag te geven van de omstandigheden in verband met het voortkomen
van het boek van Mormon, als volgt – toen ik opgewonden was in mijn gemoed, met
betrekking tot het onderwerp van religie en ik de verschillende systemen overwoog die aan de
mensenkinderen onderwezen worden, wist ik niet welke juist of welke verkeerd was en
overwegend dat het van het eerste belang was dat ik juist handelde in zaken die eeuwige
gevolgen inhielden; terwijl ik zo in mijn geest verward was trok ik mij terug in het stille bos en
boog mij neer voor de Heer, in het actief besef dat hij had gezegd (indien de bijbel waar is)
vraag en gij zult ontvangen klop en het zal geopend worden zoek en gij zult vinden en ook
indien iemand van u wijsheid tekortschiet, laat hem God vragen die aan allen mildelijk geeft en
niet verwijt; het was informatie die ik het meest verlangde op dat ogenblik, en met een vaste
wil om het te bekomen, riep ik tot de Heer voor de eerste keer, op de plaats hiervoor vermeld
of met andere woorden ik deed een vruchteloze poging om te bidden, mijn tong leek
gezwollen in mijn mond, zodat ik niet kon uitspreken, ik hoorde een geluid achter me alsof er
iemand naar me toestapte, ik trachtte opnieuw te bidden, maar kon het niet, het geluid van
stappen scheen dichterbij te komen, ik sprong op mijn voeten, en keek rond, maar zag
niemand of niets dat berekend was om dat geluid van stappen te veroorzaken, ik knielde
opnieuw mijn mond werd geopend en mijn tong bevrijd, en ik riep op de Heer in machtig
gebed, een zuil van vuur verscheen boven mijn hoofd, het rustte weldra op mijn hoofd, en
vulde mij met onuitsprekelijke vreugde, een persoon verscheen in het midden, van deze zuil
van vuur die overal in het rond gespreid was, en toch verbrandde niets, een ander persoon
verscheen spoedig gelijk aan de eerste, hij zegde tot mij uw zonden zijn u vergeven, hij
getuigde tot mij dat Jezus Christus de zoon van God is; <en ik zag vele engelen in dit visioen>14
Ik was ongeveer 14 jaar oud wanneer ik deze eerste communicatie kreeg.
Opvallend is al meteen de openingszin: “Ik begon hem een verslag te geven van de omstandigheden
in verband met het voortkomen van het boek van Mormon.” Joseph Smith beschouwt het eerste
visioen niet als een op zichzelf staande openbaring, met een eigen, unieke betekenis, maar als een
inleidende stap op het voortkomen van het Boek van Mormon. De toon is beheerst, mede door de
aard van de rapportering via de secretaris. Tussen de motieven die Joseph had om te bidden richt hij
nu de focus op de keuze van de juiste kerk – “welke juist of welke verkeerd was”. Hij zegt dat hij
bewust was van de “eeuwige gevolgen” van die keuze, dus vanuit de diepere bezorgdheid om zijn
zielenheil.
Aanvullend, in vergelijking met het verslag van 1832, zijn concrete aanhalingen uit de Schriften die
Joseph tot het gebed hebben aangemoedigd, waaronder de passage in de brief van Jakobus – “indien
iemand van u wijsheid tekortschiet, laat hem God vragen die aan allen mildelijk geeft en niet verwijt”
– passage die in het latere verslag van 1838 nog meer op de voorgrond treedt. Aanvullend zijn ook
verhalende details: de gezwollen tong, de toegesnoerde mond, het bedreigende geluid van stappen.
Het mondeling vertellen nodigt uit tot dergelijke concretisering die de luisteraar visueel doet
intreden in het verhaal. Een “zuil van vuur” verscheen, ook hier met een aanvulling over de
verspreiding “in het rond” – “en toch verbrandde niets”.
De aanwezigheid van twee personen is nu duidelijker vermeld, hoewel het verder geen aandacht
krijgt. Maar precies dat gebrek aan aandacht is opmerkenswaard: de volle nadruk gaat opnieuw naar
de boodschap, die de tweede persoon uitspreekt. De dominante herinnering blijft de vergeving van
zonden en de bevestiging dat Christus de zoon van God is. Toch is ook het antwoord op de keuze van
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de juiste kerk geïmpliceerd aangezien dat precies een motief was om te bidden, vermeld in de
aanvang van het verslag.
Het tussenvoegsel “en ik zag vele engelen in dit visioen” is in dat verband even merkwaardig. Het
klinkt als een secundaire opmerking, van minder belang in vergelijking met de hoofdboodschap,
terwijl men toch zou verwachten dat dit aspect grote verwondering en meer beschrijving zou
wekken. Het is echter zo dat in 1835, bij het noteren van dit verslag, Joseph Smith de bezoeken van
talrijke hemelse boodschappers al gewend was. In 1832 hadden hij en Sidney Rigdon in een nog
glorieuzer visioen de Vader en de Zoon aanschouwd alsmede de “graden van heerlijkheid” en hun
werelden.15 Het verklaart allicht ook waarom de “vele engelen” evenmin in andere verslagen
vermeld staan. Maar de perceptie ervan kan passen in de flitsende dynamiek van een visioen.
Noteer ook Joseph’s afronding van het gebeuren: “Ik was ongeveer 14 jaar oud wanneer ik deze
eerste communicatie kreeg.” Eerste communicatie: het toont een groeiend besef van de plaats van
het visioen ten overstaan van volgende openbaringen. Het antwoord op de initiële vraag, welke kerk
de juiste is, wordt niet genoteerd, hoewel Joseph dat vermoedelijk wel, impliciet of expliciet,
duidelijk zal gemaakt hebben aan Robert Matthews.
Joseph Smith vervolgt dan met de gebeurtenissen in de volgende jaren. Heel zijn uitleg aan
Matthews behelst immers “de omstandigheden in verband met het voortkomen van het boek van
Mormon”. Hij neemt de gelegenheid te baat om zijn herinneringen door de secretaris te laten
noteren: de bezoeken van Moroni, de ontvangen instructies, het ontdekken van de platen, de vier
jaar wachttijd en ten slotte de vertaling van het Boek van Mormon – gedetailleerd en opnieuw
conform de andere verslagen.
Zoals al gemeld, bleven de teksten van 1832 en 1835 in manuscriptvorm gearchiveerd. Pas na 1960
raakten ze door historisch onderzoek bekend. Het is een wonder dat de broze pagina’s en inkt het
overleefden tijdens de jaren van verhuizingen, vervolgingen, de dramatische uittocht uit Nauvoo, de
tocht naar het Westen en de oorspronkelijk primitieve omstandigheden aldaar. Hun bewaring getuigt
van de zorg waarmee heiligen der laatste dagen alles noteerden en bijhielden, gehoorzaam aan
geopenbaarde instructies.

1838 – Een beheerst relaas als deel van kerkgeschiedenis
Dit verslag is alle kerkleden bekend. Het is “De Geschiedenis van Joseph Smith” zoals die thans in de
Parel van Grote Waarde is opgenomen en, als Schriftuur, in genummerde verzen is ingedeeld.
Datering en publicatie
De optekening ervan is goed gedateerd. Al vanaf vers 2 lezen we: “In deze geschiedenis zal ik de
verschillende gebeurtenissen die verband houden met deze kerk in alle waarheid en
rechtschapenheid voorleggen zoals zij hebben plaatsgevonden, of zoals die nu, en wel in het achtste
jaar na de organisatie van de genoemde kerk, bestaan.” Dat betekent 1838. Verder, in vers 60, is het
nog explicieter. Joseph Smith vertelt hoe Moroni de platen kwam ophalen en besluit: “… en hij heeft
ze tot op heden, zijnde de tweede dag van mei duizend achthonderdachtendertig, onder zijn hoede.”
De oorspronkelijke tekst van 1838 is verloren gegaan, maar, zoals gebruikelijk in die periode, werd er
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een zorgvuldige kopie van gemaakt bij het samenstellen van onderdelen tot een groter geheel. Dat
gebeurde in 1839, wat verklaart waarom de datumreferentie voor de tekst soms 1838–39 luidt.
De tekst die in de Parel van Grote Waarde is opgenomen vormt maar een klein onderdeel, en dan
nog in de vorm van excerpten, van de uitgebreide “History of the Church” die Joseph Smith vanaf
1838 deels dicteert en deels door anderen laat uitschrijven.16 Door de moeilijke omstandigheden
waarin de kerk zich spoedig bevond – uitdrijving uit Missouri, gevangenschap van Joseph Smith,
uitwijking naar Illinois en stichting van Nauvoo – zou het tot 1842 duren voor enkele onderdelen
ervan effectief in druk verschenen. De “Geschiedenis van Joseph Smith” was daar deel van, in het
tijdschrift Times and Seasons. 17 Pas tweeëntwintig jaar na het eerste visioen, kunnen kerkleden voor
het eerst meer lezen over Joseph’s prille ervaring met het goddelijke.
Hoewel het verslag van 1838 dus pas in 1842 voor het eerst in de oorspronkelijke ik-vorm
gepubliceerd werd, zorgde het bestaan van de tekst, en mogelijk handgeschreven kopieën, voor
enige bekendheid onder naaste medewerkers. In 1840 publiceerde Orson Pratt, op zending in
Engeland, er een zendingspamflet over visioenen, waarin hij ook het verhaal van het eerste visioen
vertelt met details uit het verslag van 1838. Dat had hij dus mogelijk in manuscriptvorm gelezen of hij
had het verhaal van Joseph Smith zelf gehoord.18

De context
In 1838 stond Joseph Smith zwaar onder druk. Hij was Kirtland in Ohio moeten ontvluchten als gevolg
van een financiële crisis waar hij verantwoordelijk voor werd geacht; een aantal van zijn naaste
medewerkers, waaronder drie apostelen, waren in opstand gekomen en hadden zich afgescheurd;
tegen Joseph Smith liepen verschillende processen die zijn reputatie de grond in boorden. Hij vond
onderdak bij de kerkleden in Missouri, maar ook daar moest hij achterdocht en kritiek het hoofd
bieden. Het is in die omstandigheden dat hij zijn roeping en zijn werk in een breder historisch
perspectief wil kaderen. Het verklaart de aanvang van de tekst:
Ten gevolge van de vele geruchten die door boosaardige en arglistige mensen in omloop zijn
gebracht in verband met het ontstaan en de ontwikkeling van De Kerk van Jezus Christus van
de Heiligen der Laatste Dagen, en die alle door hun verspreiders zijn bedoeld om aan haar
karakter als kerk en aan haar vooruitgang in de wereld afbreuk te doen — ben ik ertoe
gebracht deze geschiedenis te schrijven, teneinde de publieke opinie recht te zetten en allen
die waarheid zoeken de feiten voor te leggen, zoals die plaats hebben gevonden, zowel met
betrekking tot mijzelf als tot de kerk, voor zover ik over zulke feiten beschik.19
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volledige History of the Church met betrekking tot Joseph Smith zou pas vanaf 1902 in zes boekdelen
verschijnen: B. H. Roberts (ed.), History of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Period I. History of
Joseph Smith, the Prophet, by himself (Salt Lake City: Deseret News, 1902–1912). Een zevende deel
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In vergelijking met andere verslagen, vertrekt Joseph Smith hier vanuit een ander perspectief. Dit
verslag is als weerwerk voor de openbaarheid bestemd. Het heeft betrekking op “het ontstaan en de
ontwikkeling van de Kerk” en niet, of veel minder, op het intieme aspect van zijn eerste ervaring met
het goddelijke. Dat hij als veertienjarige knaap vergeving voor zijn jeugdzonden ontving heeft voor
buitenstaanders geen belang. Maar des te meer het antwoord op de vraag welke kerk de ware is.

De tekst
In dit verslag, gedicteerd in 1838, spreekt Joseph Smith als een gerijpt man die nauwkeurig zijn
ervaringen wil weergeven. Hij schetst de sociaal-religieuze context die hem ertoe bracht in gebed te
gaan. Volgens zijn relaas trof hem – “met grote kracht in iedere vezel van mijn hart” – de
nieuwtestamentische brief van Jakobus, hoofdstuk 1 vers 5: “Indien echter iemand van u in wijsheid
tekortschiet, dan bidde hij God daarom, die aan allen geeft, mildelijk en zonder verwijt; en zij zal hem
gegeven worden.” Joseph Smith beschrijft de drie stappen van de ervaring – de afzondering in gebed,
de dreigende ondergang en dan de goddelijke verschijning.
Toen ik mij had begeven naar de plek die ik eerder had gekozen en om mij heen had gekeken
en had vastgesteld dat ik alleen was, knielde ik neer en begon de verlangens van mijn hart tot
God op te zenden. Nauwelijks had ik dat gedaan, of ik werd aangegrepen door een of andere
kracht die mij geheel overmande en zo’n verbazingwekkende invloed op mij had, dat mijn tong
gebonden werd, zodat ik niet kon spreken. Dikke duisternis omhulde mij en enige tijd had ik
het gevoel dat ik tot plotselinge verdelging was gedoemd.
Maar, al mijn krachten aanwendend om God aan te roepen om mij te bevrijden uit de macht
van deze vijand die mij had aangegrepen, en op het moment dat ik op het punt stond in
wanhoop te verzinken en mij aan verdelging over te geven — niet aan een denkbeeldige
ondergang, maar aan de macht van een bestaand wezen uit de onzichtbare wereld dat zo’n
verbazingwekkende kracht bezat als ik nog nooit in enig wezen had gevoeld — precies op dat
moment van grote ontsteltenis zag ik recht boven mijn hoofd een lichtkolom, de helderheid
van de zon overtreffend, die geleidelijk neerdaalde tot zij op mij viel.
Zodra die verscheen, voelde ik mij bevrijd van de vijand die mij gebonden hield. Toen het licht
op mij rustte, zag ik twee Personen, wier glans en heerlijkheid elke beschrijving tarten, boven
mij in de lucht staan. Een van Hen sprak tot mij, mij bij de naam noemend, en zei, wijzend op
de ander: Dit is mijn geliefde Zoon. Hoor Hem!
De relatie tussen de twee verschenen personages, de Vader en de Zoon, wordt nu duidelijk. Tegen
1838 was Joseph Smith tot het besef gekomen van het belang van de aard van God en Christus als
afzonderlijke personen en hoezeer die realiteit afweek van de gangbare christelijke theologie.
Ongetwijfeld vatte hij nu beter de leerstellige betekenis van de verschijning. Dat maakte het dan ook
vermeldenswaard.
In het vervolg van de beschrijving komt slechts één onderwerp aan bod: Joseph vroeg “welke van alle
sekten gelijk had” en bij welke hij zich moest aansluiten.
Ik kreeg het antwoord dat ik mij bij geen daarvan moest aansluiten, want ze hadden alle
ongelijk; en de Persoon die mij aansprak, zei dat al hun geloofsbelijdenissen een gruwel in zijn
ogen waren; dat die belijders allen verdorven waren: ‘Zij naderen Mij met hun lippen, maar
hun hart is verre van Mij; zij verkondigen als leerstellingen geboden van mensen en hebben
een schijn van godsvrucht, maar verloochenen de kracht daarvan’.
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Dat is alles. Voor het overige moet de lezer het stellen met “en vele andere dingen zei Hij mij, die ik
nu niet kan opschrijven”. Het ontvangen van vergeving van zonden, de meer persoonlijke dimensie,
blijft hier onvermeld. De focus is volledig gericht op dat aspect van het eerste visioen dat voor de
kerk belang heeft: omdat geen enkele gezindte voldeed, impliceert die boodschap de noodzaak van
een herstelling. Hoe dat geschiedde vult de rest van het verslag.
Opvallend is opnieuw dat de beschrijving van het eerste visioen zelf relatief kort is – slechts een
vijftal alinea’s –, terwijl veel meer aandacht gaat naar de bovennatuurlijke ervaringen die in de loop
der jaren volgen, zoals de verschijningen en instructies van Moroni, het verkrijgen en vertalen van de
platen die tot de publicatie van het Boek van Mormon zouden leiden, en de herstelling van het
priesterschap onder de handen van hemelse boodschappers. Het typeert het relatieve gewicht dat
Joseph Smith aan het eerste visioen gaf. De andere gebeurtenissen concretiseerden de herstelling als
feitelijke stappen in de geschiedenis, niet het eerste visioen op zich.
Wat in dit verslag ook opvalt, in tegenstelling tot elk ander, zijn concrete verwijzingen naar externe
gebeurtenissen – de “ongebruikelijke opwinding over godsdienst” in de periode voorafgaand aan het
eerste visioen en de “hevige vervolging” tegen Joseph Smith in de periode erna. Bij de verdere
bespreking kom ik hier op terug.
Ten slotte, voor wie aandachtig leest, verbergt het verdere verslag mogelijk ook een smeekbede om
begrip en mededogen, alsmede een boodschap die zijn roeping moet bekrachtigen. Begin mei 1838,
bij het schrijven van het verslag, was Joseph Smith nog maar twee maanden in Missouri. Hij torste de
gevolgen van de zware Kirtland-periode. Verdeeldheid in eigen rangen tastte zijn gezag aan. Wie was
er nog loyaal? Nog maar onlangs, in maart en april, waren sommigen van zijn naaste medewerkers
van het eerste uur geëxcommuniceerd, waaronder Oliver Cowdery en David en John Whitmer.
Spanningen met de niet-mormoonse bevolking in de regio lagen opnieuw op de loer. Joseph moest
niet alleen gemoederen bedaren en zijn gezag herstellen, maar ook het vertrouwen in zijn
profetische roeping voeden. Daartoe hielp het wellicht om zijn bevoorrechte plaats in de bredere
geschiedenis onder de aandacht te brengen. Hij was als knaap door God geroepen en had ervoor
geleden. Vandaar mogelijk, in het verslag van 1838, de nadruk op die aspecten: “Ik bemerkte echter
spoedig dat het vertellen van mijn verhaal onder geloofsbelijders veel vooroordeel tegen mij had
opgewekt en de oorzaak was van hevige vervolging, die steeds toenam”. Ondanks het feit dat Joseph
zich zelf als een “onbetekenende jongeman” omschrijft, “sloegen vooraanstaande mannen toch
voldoende acht op mij om de openbare mening tegen mij te doen keren en een bittere vervolging te
ontketenen; en dat was het geval onder alle sekten — alle verenigden zich om mij te vervolgen”.
Dezelfde sfeer houdt later aan wanneer hij van Moroni de platen in ontvangst heeft genomen en
omwonenden die willen bemachtigen: “Iedere list die maar kon worden bedacht, werd voor dat doel
aangewend. De vervolging werd bitterder en heviger dan ooit tevoren en tallozen lagen voortdurend
op de loer om ze mij zo mogelijk te ontnemen.” Het is best mogelijk dat Joseph die vroegere
bedreigingen en vervolgingen hier in versterkte termen beschrijft, maar het past bij zijn
gemoedstoestand en zijn noden in 1838. Dezelfde bedenking kan ook gelden voor andere passages in
het verslag. Het doet niets af aan de authenticiteit van zijn woorden.

1842 – Een informatieve samenvatting voor niet-leden
In 1842 zijn we in Nauvoo, de nieuwe mormoonse stad aan de oever van Mississippi. Een
krantenuitgever, John Wentworth, verzocht Joseph Smith om informatie over de Heiligen der Laatste
Dagen. Het doel was documentair voor een publiek van niet-mormonen. In zijn antwoord, nu bekend
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als de “Wentworth letter”, vatte Joseph Smith de aanvang en ontwikkeling van de kerk samen,
alsmede kernpunten van het mormoons geloof. Wat zijn oorspronkelijk zoeken naar waarheid
betreft, beschrijft Joseph Smith het eerste visioen als volgt:
Toen ik ongeveer veertien jaar oud was begon ik na te denken over het belang om op een
toekomstige staat voorbereid te zijn, en toen ik rondvraag deed naar het plan van zaligheid,
ontdekte ik dat er een groot conflict in religieuze mening bestond; wanneer ik me tot één
groep wendde verwezen ze me naar één plan, en een andere naar een ander; elk van hen
wijzend naar de eigen geloofsbelijdenis als het summum bonum van volmaaktheid:
overwegend dat ze niet allemaal juiste konden zijn, en dat God niet de maker van zoveel
verwarring kon zijn, besloot ik het onderwerp diepgaander te onderzoeken, gelovende dat als
God een kerk had, deze niet in facties verdeeld zou zijn, en dat indien hij één groep leerde op
één manier godsdienst te beleven, en in één reeks van verordeningen te bedienen, hij geen
andere principes zou onderwijzen die net het tegenovergestelde zouden zijn. Gelovend in het
woord van God had ik vertrouwen in de verklaring van Jakobus: ‘Indien iemand van u wijsheid
tekortschiet, laat hem God vragen die aan allen mildelijk geeft en niet verwijt’.
Ik trok mij terug op een afgezonderde plek in een bos en begon de Heer aan te roepen; terwijl
ik intens in smeekbede sprak, werd mijn geest weggevoerd van de dingen die mij omringden
en werd ik omsloten in een hemels visioen en zag ik twee glorievolle personen die precies op
elkaar leken, omringd door een helder licht dat de middagzon overtrof. Zij zeiden me dat alle
godsdienstige gezindtes in onjuiste leringen geloofden, en dat geen van hen door God erkend
was als zijn kerk en koninkrijk. Ik kreeg nadrukkelijk de opdracht om er ‘niet achteraan te
gaan’, terwijl ik op hetzelfde moment een belofte kreeg dat de volheid van het evangelie in
een toekomende tijd aan mij bekend zou worden gemaakt.20
Noteer de sobere stijl die vooral samenvattend wil zijn. Joseph Smith voelt niet de behoefte om in
details te gaan, zelfs niet om de twee personen te identificeren. De boodschap die hij verneemt
schrijft hij toe aan beide personen, vanuit een veralgemeend meervoud. Die boodschap zelf, hier
bedoeld voor een niet-mormoons publiek, beperkt zich tot de toestand in de andere kerken. De
formulering is helder en ter zake: alle gezindtes geloven in onjuiste leringen en geen van hen is door
God erkend als zijn kerk. Duidelijker dan in de tekst van 1832, die in algemene termen de vervulling
van profetie en van Christus’ wederkomst aankondigt, is hier de belofte dat de volheid van het
evangelie later aan Joseph Smith bekend zou worden gemaakt. Zeker op te merken is de zin "werd
mijn geest weggevoerd van de dingen die mij omringden en werd ik omsloten in een hemels visioen.”
Hierna vervolgt Joseph Smith, zoals bij de andere verslagen, de uitleg met de bezoeken van Moroni
en de instructies om het Boek van Mormon voort te brengen. Aanvullend is meer informatie over de
vorm en de afmetingen van de platen en over de inhoud van het Boek van Mormon. Het verslag gaat
dan verder met de kerkgeschiedenis tot de stichting van Nauvoo en eindigt met de opsomming van
een aantal geloofspunten. Die werden later de “Artikelen des Geloofs”. De “Wentworth letter”
verscheen kort daarna in het mormoons tijdschrift Times and Seasons, vandaar de datering in 1842.21
Zoals het verslag van 1838, richt ook dit verslag de focus op het geschiedkundig perspectief van de
herstelling.
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De uitdrukking “er niet achteraan te gaan” is een verwijzing naar Lukas 17:23
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Times and Seasons, 1 March 1842, 706–707. Buiten de kerk verscheen de tekst pas in 1844 in Isreal Daniel
Rupp, He Pasa Ekklesia: An Original History of the Religious Denominations at Present Existing in the United
States (Philadelphia: J. Y. Humphreys, 1844), 404–10.

19

3.2 Vergelijkend overzicht
Het bekendraken van de verslagen van 1832 en 1835 in de jaren 1960 zorgde spoedig voor analyses
van overeenkomsten en verschillen.22 De kerk zelf, die de verslagen voor onderzoek beschikbaar had
gesteld, verwelkomde die studies als verrijkend voor een beter begrip van Joseph Smith’s ervaring.
Een gedetailleerde vergelijking en bespreking van de verschillende verslagen verscheen bijvoorbeeld
al in 1970 in het kerkelijk tijdschrift The Improvement Era.23 In de loop der jaren bracht de kerk de
verschillende verslagen geregeld onder de aandacht van de kerkleden, via Church News of The
Ensign.24 Jammer genoeg werden die niet voor de Nederlandstalige Liahona vertaald.
De essentie van elk verslag is steeds dezelfde: de diepe godsdienstige bezorgdheid van een knaap, de
beslissing om zich tot God te wenden voor zekerheid, de opening van een hemels visioen en het
ontvangen van een boodschap van een hemelse persoon. Daarnaast vermeldt elk verslag ook
gegevens die met een of meer verslagen overlappen of die eigen zijn aan dat verslag.
Gegevens
Vooraf: bezorgdheid om zonden of zielenheil
Vooraf: bezorgdheid om de toestand van de mens
Vooraf: bezorgdheid om verdeeldheid in de kerken
Vooraf: de vraag welke groepering gelijk had
Vooraf: begeestering over natuur en heelal
Vooraf: studie van de Schriften
Specifiek: het vermelden van Jakobus 1:5
Het in afzondering in gebed gaan
Een bedreigende ervaring

1832









Specifiek: tong gebonden, niet kunnen spreken
Specifiek: een geluid van stappen
Het neerdalen van een vuurzuil of lichtkolom
Verschijning van één persoon, mogelijk twee
Verschijning van twee personen
Gelijkenis van beide personen




1835

1838

1842
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Gegevens
De Vader leidt de Zoon in
Getuigenis dat Christus de Zoon van God is
Vraag gesteld bij welke kerk aan te sluiten
Boodschap gegeven door Christus
Boodschap toegeschreven aan beide personen, vanuit
een veralgemeend meervoud
Boodschap: vergeving van zonden
Boodschap: afvallige staat van de kerken
Specifiek: “Zij naderen Mij met hun lippen… “
Boodschap: sluit u bij geen kerk aan
Boodschap: wat voorspeld is, is op komst

1832

1835

















Boodschap: de volheid van het evangelie komt
Vermelding van “een visioen van engelen”
Gevoel van grote vreugde






1838










1842






De verschillen vertonen nergens tegenspraak. Een kort gegeven in één verslag wordt aangevuld in
een ander. In een samenvattende passage ontbreken gegevens die wel in een meer gedetailleerde
voorkomen. Het accent op één aspect doet enkel de invalshoek verschuiven. De focus op vergeving
van zonden sluit niet uit dat er tijdens het visioen andere onderwerpen aan bod kwamen, evenmin
als de focus op de keuze van de juiste kerk andere gegevens uitsloot. Het motief om in gebed een
vraag te stellen impliceert dat er ook een antwoord op de vraag kwam, ook al is dat antwoord in het
een of ander verslag niet expliciet opgenomen. Het melden dat één persoon spreekt sluit niet uit dat
de andere ook sprak. Het zicht op twee personen samen sluit niet uit dat de ene na de andere kwam.
De focus op één enkele persoon sluit de aanwezigheid van een tweede niet uit.
Identieke concepten krijgen in verschillende verslagen uiteenlopende uitdrukkingen. Elk van ons, bij
het later hervertellen van iets uit het verleden wijzigt immers woorden, ook omdat tijd en ervaring
ons taalgebruik beïnvloedt. Bijvoorbeeld, in het eerste verslag van 1832 noteert Joseph Smith dat de
Heer over de toekomst spreekt – “om voort te brengen datgene wat gesproken werd door de mond
van de profeten en Apostelen”. Tien jaar later drukt hij hetzelfde concept uit met termen die
inmiddels ingeburgerd – de belofte “dat de volheid van het evangelie in een toekomende tijd aan mij
bekend zou worden gemaakt”. Nog een voorbeeld. In het eerste verslag zegt Joseph vrij onbeholpen:
“Mijn gemoed raakte ernstig onder de indruk met betrekking tot de allerbelangrijkste zorg voor het
welzijn van mijn onsterfelijke ziel.” Drie jaar later wordt het: “ … overwegend dat het van het eerste
belang was dat ik juist handelde in zaken die eeuwige gevolgen inhielden”. In 1838 verwoordt Joseph
Smith diezelfde bezorgdheid eenvoudiger en directer: “Wat staat mij te doen? Welke van al deze
groeperingen heeft gelijk, of hebben ze allemaal ongelijk? Als er één gelijk heeft, welke is dat dan en
hoe kom ik dat te weten?” Vier jaar later luidt het bedachtzaam en samenvattend: “Toen ik ongeveer
veertien jaar oud was begon ik na te denken over het belang om op een toekomstige staat
voorbereid te zijn, en toen ik rondvraag deed naar het plan van zaligheid, ontdekte ik dat er een
groot conflict in religieuze mening bestond.” Ondanks de uiteenlopende uitdrukkingen is de
inhoudelijke coherentie onmiskenbaar.
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3.3 Diverse beschouwingen
Voor wie graag wat dieper ingaat op de verschillen tussen de verslagen, kunnen volgende
beschouwingen dienstbaar zijn.

Elk van de vier verslagen als facetten in een herinneringsproces
Critici hebben de verschillende “versies” van het eerste visioen als bewijs van onbetrouwbaarheid
aangehaald, maar precies die verschillen pleiten voor authenticiteit. Als men rekening houdt met de
jonge leeftijd van Joseph Smith op het moment van het eerste visioen, met zijn eigen desoriëntatie in
de wirwar van gezindtes, met de intensiteit van de eenmalige ervaring, met de verlopen tijdsspanne
tot het noteren van de herinnering en met de context van elk verslag, dan zijn de verschillen in zijn
notities eigenlijk normaal.
Wie van ons ergens in de kinderjaren of tijdens de adolescentie een intense ervaring heeft
meegemaakt, geestelijk of emotioneel, zal die later, na elke tussenpoos van jaren, vaak iets anders
belichten of kaderen. Dat zal zeker het geval zijn wanneer veranderde omstandigheden de betekenis
van de ervaring een nieuwe dimensie geven. “Nu begrijp ik beter wat ik toen ervaren heb …” is dan
een gewone reactie. En wanneer we er dan over vertellen, verduidelijken we aspecten, negeren we
het ene gegeven of vullen aan met een ander.
Voor zichzelf herinnerde Joseph Smith zich vooreerst de impact op zijn eigen persoon: vergeving van
zonden en aanneembaarheid voor God, gekoppeld aan het besef dat hij zich bij geen van de
bestaande kerken moest aansluiten. Met de jaren kwamen uit de opslag van de herinnering andere
aspecten naar boven. Een voorheen amper opgemerkt aspect kreeg meer belang in een andere
context.
Er zijn ook kerkleden die de verschillen in de verslagen vanuit een breder perspectief overstijgen.
Hoe het precies gebeurd is, of in welke volgorde, heeft voor hen veel minder belang dan de
zielsverheffende tijding: een mens heeft God ervaren en een boodschap ontvangen. Trouwens,
redeneren deze leden, weten we hoe God inwerkt op de geest van een profeet? In dat sacraal
proces, dat buiten alle bekende wetmatigheden valt, kan Gods Geest toch ook, in volgende jaren, de
herinnering voeden volgens nieuwe omstandigheden en behoeften?
Een interessant verschil voor een bespreking van het herinneringsproces maakt het bezoek van de
engel Moroni uit, drie jaar na het eerste visioen. In dat geval beschrijft Joseph Smith nauwgezet de
verschijning en de persoon van de hemelse bezoeker. Maar deze ervaring, die ook heel informatief is,
moest blijkbaar in zijn geheugen gegrift worden. Na het eerste bezoek volgde meteen een tweede.
De engel vertelde “weer precies dezelfde dingen als bij zijn eerste bezoek, zonder de geringste
afwijking” en voegde er dan nieuwe dingen aan toe. En een derde maal hetzelfde. Dat verklaart
allicht waarom Joseph Smith, in de verschillende verslagen, de bezoeken van Moroni gelijk en
coherent weergeeft. Het eerste visioen, eenmalig en intens emotioneel, was van een andere orde.
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De picturale voorstelling versus de eigenlijke ervaring
Vanaf het einde van de negentiende eeuw krijgt het eerste visioen steeds meer aandacht in
toespraken van kerkleiders. Zij benadrukken de unieke leerstellige betekenis ervan: de Vader en de
Zoon zijn duidelijk afzonderlijke personen. Zij spreken over Joseph Smith als de eerste die, na eeuwen
van afval, door het kunnen aanschouwen van de Vader en de Zoon het juist begrip van de Godheid
herstelde. In diezelfde periode beginnen ook kunstenaars het eerste visioen uit te beelden.
Schilderijen, prenten en glasramen tonen, tegen een achtergrond van bomen, de concrete
ontmoeting van een jongen en twee hemelse personen te midden van een helder licht. De jongen
kijkt, geknield, met open ogen, naar de twee stralende verschijningen vlak boven hem. Met de jaren
wordt die specifieke picturale voorstelling een essentieel onderdeel van elke les over het eerste
visioen en van elk artikel dat erover handelt.
In 1976 produceert de kerk de film “The First Vision”, die het moment dramatiseert wanneer de
lichtkolom Joseph Smith bereikt en de twee personen boven hem staan. Die film gebruikt als
narratieve tekst het verslag van 1838, maar voegt ook elementen toe uit het verslag van 1832 (het
geluid van stappen die Joseph doen opschrikken) en uit het verslag van 1842 (de opdracht om er ‘niet
achteraan te gaan’). In de loop der jaren volgen andere films, professioneel gemaakt, over het leven
van Joseph Smith. Voor het eerste visioen wordt steeds datzelfde moment gecast: wanneer het licht
de biddende Joseph bereikt, staan de twee personen naast elkaar, vrij dicht boven de jongen die naar
hen opkijkt. Elke film gaat ook gepaard met suggestieve muzikale omlijsting die de grootsheid van het
ogenblik kracht bijzet. In één film zie je de wonde in Christus’ handpalm.25
Al die visualiseringen zijn inspirerend bedoeld en raken ongetwijfeld vele harten. Maar ze leggen wel
de veronderstelde perceptie van wat Joseph Smith zag eenzijdig vast: de verrukte jongen ziet
meteen, met open ogen, de Vader en de Zoon, tegelijkertijd en samen, vlak boven hem staan en ze
blijven ook zo naast elkaar staan. Wanneer sommige kerkleden dan kennis krijgen van andere
verslagen van het eerste visioen, ervaren ze de schijnbare afwijkingen als contradictorisch. Als Joseph
Smith zo duidelijk twee personen naast elkaar in de lichtkolom zag, vragen deze mensen zich af, hoe
kon hij dan op een ander moment niet precies hetzelfde vermeld hebben – zeker als die ervaring zo
grandioos was en ook nog de fundamentele kennis over God herstelde, namelijk de fysieke realiteit
van de Vader en de Zoon als afzonderlijke wezens? Voor sommigen, zo blijkt, kan de verwarring zelfs
hun geloof destabiliseren.
Maar de picturale dramatisering en de uitvergroting van het eerste visioen als een nabij, imposant
gebeuren, zijn geen fotografische weergave van de intense, intieme, persoonlijke ervaring van
Joseph Smith. Het kan best dat het visioen de twee personen op veel grotere afstand “in de
hemelen” openbaarde. Het kan best dat de eerste persoon maar heel even verscheen, enkel om de
andere te introduceren. Het kan best dat Joseph’s perceptie, in het verblindende licht, van een
andere orde was dan die van onze zintuigen.
Dan helpt het om ook andere woorden en zinnen in de verslagen op te merken. Het was een visioen.
Joseph Smith gebruikt de term herhaaldelijk. In de gewone definitie van de term is een visioen een
mentale ervaring, waarbij de geest van de mens in staat wordt gesteld een buitenaardse
werkelijkheid te aanschouwen. Joseph’s ervaring begon met een intense fysieke en mentale
ontreddering, in “dikke duisternis”, die zijn mond toesnoerde en hem het gevoel gaf “tot plotselinge
verdelging” te zijn gedoemd. Dan volgde de bevrijding door het licht – een “zuil van vuur” of een
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In de film “Joseph Smith: The Prophet of the Restoration”.
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“lichtkolom”. In het eerste verslag, van 1832, schrijft Joseph: “… ik was vervuld met de geest van god
en de Heer opende de hemelen boven mij en ik zag de Heer en hij sprak tot mij.” Wat betekent
“vervuld met de geest”? Hoe ver was de afstand tot de Heer na het “openen van de hemelen”? Het
verslag van 1848 meldt: “… terwijl ik intens in smeekbede sprak, werd mijn geest weggevoerd van de
dingen die mij omringden en werd ik omsloten in een hemels visioen.” Wat betekent het wegvoeren
van iemands geest? Wat impliceert in een visioen “omsloten” te worden? En het einde van het
gebeuren luidt, in het verslag van 1838: “Toen ik weer tot mijzelf kwam, bemerkte ik dat ik op mijn
rug lag en naar de hemel keek.” Wat veronderstelt het “tot zichzelf komen”? Hoe komt het dat
Joseph op zijn rug lag?
Het antwoord op die vragen is niet echt belangrijk – als er al antwoorden mogelijk zijn. De essentie
blijft de boodschap. Maar de aangehaalde elementen uit elk van de verslagen wijzen wel op aspecten
die niet overeenstemmen met de picturale voorstellingen. Die elementen tonen dat Joseph Smith
het visioen onderging als een proces van ingrijpende indrukken buiten de gekende werkelijkheid.
Opmerkenswaard: in geen enkel verslag probeert Joseph Smith de personen die hij zag fysisch te
beschrijven, integendeel: het zijn twee personen “wier glans en heerlijkheid elke beschrijving tarten”.
Ter vergelijking, zo’n fysieke beschrijving, inclusief lichaamsdelen en kledij, zal Joseph Smith wel
geven bij de verschijning van Moroni naast zijn bed in 1823. Maar dan noemt hij het geen visioen,
wel een “bezoek”.26
Het roept de volgende bedenking op.

Was het een visitatie of een visioen?
Schriftuurlijke analyses van hemelse manifestaties maken een onderscheid tussen een visitatie en
een visioen, hoewel in het dagelijks taalgebruik de termen soms door elkaar gebruikt worden, ook al
in de tijd van Joseph Smith.27
- Bij een visitatie, letterlijk een “bezoek”, is de hemelse persoon werkelijk ter plekke aanwezig. De
ontvanger percipieert het gebeuren met zijn gewone zintuigen. Er is fysiek contact mogelijk. Ook
eventuele omstaanders kunnen het gebeuren opmerken. Het wordt soms “visitatie-visioen”
genoemd.
- Bij een visioen gaat het daarentegen om een mentale ervaring: de ontvanger ziet en ontmoet het
goddelijke “in de geest”. Eventuele omstaanders zien niet wat de ontvanger opmerkt. Om het
onderscheid met de term “visitatie-visioen” te maken, wordt het ook “mentaal visioen” genoemd.
Of wat Joseph Smith ervaren heeft een visitatie van de Vader en de Zoon was, dan wel een visioen
“in de geest” heeft historisch gezien geen belang. Het type hemelse manifestatie staat immers los
van de boodschap en de boodschap blijft de essentie van gelijk welk contact met het goddelijke.
Maar voor een beter begrip van de verschillende verslagen van het eerste visioen, is de vraag niet
oninteressant. De picturale voorstelling versterkt immers de indruk dat het om een visitatie ging,

26

“Joseph Smith – Geschiedenis,” verzen 45 en 47.

27

Alexander l. Baugh, “Joseph Smith: Seer, Translator, Revelator, and Prophet,” Brigham Young University
2014–2015 Speeches (Provo: Brigham Young University, 2015), 1–13. Baugh onderscheidt ook nog een derde
vorm, namelijk de beelden ontvangen via de Urim en Thummim of via een zienersteen. Zie Alexander L.
Baugh, “Parting the Veil: The Visions of Joseph Smith.” BYU Studies 38, no. 1 (1999): 22–69. Baugh telt het
eerste visioen wel onder de voorbeelden van visitatie, mogelijk onder invloed van de picturale voorstelling.

24
terwijl Joseph Smith telkens over een visioen spreekt. Verschillende elementen in de verslagen
ondersteunen de keuze voor een visioen “in de geest”, zoals in het vorig onderdeel beschreven.
Ik bespreek hieronder hoe de Schriften het onderscheid tussen visitatie en visioen illustreren. Ik
besluit met een bijkomende bedenking over het visioen van Joseph Smith.
Visitaties
Evidente visitaties zijn de ontmoetingen van de verrezen Christus met Maria Magdalena, met de
apostelen, met de ongelovige Thomas, met de Emmaüsgangers. Details in de verhalen drukken op de
lichamelijke aanwezigheid van de Heiland. Het bezoek van Christus aan de Nephieten, in het Boek
van Mormon, vormt een uitgebreide visitatie waarbij de Heiland fysiek onder hen optreedt.28 De
verheerlijking op de berg vertelt over een visitatie van Mozes en Elia: “En zie, twee mannen spraken
met Hem; het waren Mozes en Elia.” Petrus en Johannes en Jakobus werden wakker en zij “zagen
Zijn heerlijkheid en de twee mannen die bij Hem stonden”. Zo reëel is de ervaring dat Petrus
voorstelt drie tenten te maken.29 Het Oude Testament verhaalt over de twee engelen bij Lot in
Sodom. Hun fysieke aanwezigheid blijkt uit het verhaal: ze worden opgemerkt door de
stadsbewoners, ze beschermen Lot fysisch, ze nemen hem en zijn gezinsleden bij de hand om hen uit
de stad weg te leiden.30 In het Boek van Mormon is de ontmoeting van God met de broeder van
Jared is een merkwaardige vorm van visitatie, opmerkelijk stap voor stap beschreven, om de
persoonlijkheid van God te doen begrijpen en de relatie tussen de geestelijke en de lichamelijke
vorm.31
Dergelijke visitaties horen ook tot de hedendaagse kerkgeschiedenis. Zo verscheen de engel Moroni
in de nacht van 21 op 22 september 1823 naast het bed van Joseph Smith. Opvallend is hoe scherp
de zintuiglijke waarneming de ontmoeting dan kan registreren. In het verslag van 1838, tien jaar
later, diepte Joseph het als volgt uit zijn herinnering op:
Zijn handen waren bloot, evenals zijn armen tot iets boven de pols; ook zijn voeten waren
bloot, evenals zijn benen tot iets boven de enkel. Zijn hoofd en hals waren ook onbedekt. Ik
kon merken dat hij geen andere kleding droeg dan dit kleed, want het stond open, zodat ik zijn
borst kon zien.
Moroni gaf Joseph uitgebreide uitleg en instructies. Het contrast tussen bezoek en visioen blijkt ook
uit dit voorval: “Terwijl hij met mij sprak over de platen, werd het visioen aan mijn geest geopend,
zodat ik de plek kon zien waar de platen waren verborgen.” Vervolgens beschreef Joseph het vertrek
van de boodschapper:
Na deze mededeling zag ik dat het licht in de kamer zich onmiddellijk rondom de gestalte van
de persoon die tot mij had gesproken, begon samen te trekken, en dat duurde voort totdat de
kamer weer donker bleef, behalve vlak om hem heen; en op dat moment zag ik hoe er zich als
het ware een doorgang opende rechtstreeks naar de hemel, en hij steeg op totdat hij geheel
verdwenen was en de kamer achterbleef zoals zij was geweest voordat dit hemelse licht was
verschenen.
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Andere visitaties gingen gepaard met handoplegging, zoals die van Johannes de Doper en die van
Petrus, Jakobus en Johannes.32 Joseph Smith onderwees later dat bij visitaties een hemelse bezoeker
zowel een engel of herrezen persoon kan zijn, als de geest van iemand die nog niet herrezen is. Een
handdruk herkent de engel.33
Visioenen
Iets anders zijn visioenen – een mentale ervaring “in de geest”, daarom niet minder werkelijk, maar
in een andere dimensie. Een visioen kent dan ook geen fysieke beperkingen: de mentale beelden
kunnen andere plaatsen en sferen tonen, kunnen uitbreiden naar zowel verleden als toekomst en
kunnen zowel realistisch als symbolisch zijn. Een visioen kan iemand in wakkere of in slapende
toestand ontvangen.
Bij een wakkere toestand is er
sprake van “in geestvervoering raken” of “in de
geest weggevoerd”.34 Ezechiël
noteert: “En de Heere bracht
mij in de geest naar buiten en
zette mij neer, midden in een
vallei.” Petrus raakte “in
geestvervoering” toen hij op
het dak aan het bidden was en
in die toestand een groot
linnen laken vol met dieren zag
dat op aarde neergelaten
werd. De picturale voorstelling
neigt echter vaak naar een
fysieke omgeving, wat een
andere perceptie geeft.
Ook Paulus, biddend in de tempel, raakte “in geest-vervoering” en zag Christus die hem de opdracht
gaf Jeruzalem te verlaten. Soms is de beschrijving heel kort: “En er was een zekere discipel in
Damascus van wie de naam Ananias was; en de Heere zei tegen hem in een visioen: Ananias! En hij
zei: Zie, hier ben ik, Heere.” Een visioen, ook al is het mentaal, kan, zoals in een droom, de binding
met de eigen omgeving behouden. Cornelius, de honderdman, “zag in een visioen duidelijk, ongeveer
op het negende uur van de dag, dat er een engel van God bij hem binnenkwam”. Maar visioenen zijn
vooral het geschikte middel voor verbreding buiten de omgeving. Stefanus, vlak voor zijn
marteldood, “vol van de Heilige Geest, hield zijn ogen naar de hemel gericht en zag de heerlijkheid
van God, en Jezus, staande aan de rechterhand van God”. Visioenen zijn ook de poort om de
toekomst te overschouwen. De Openbaring van Johannes is één groot visioen van toekomstige
toestanden, rijk aan symbolen. Het begint met “Ik was in de geest op de dag des Heeren…”. In het
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Boek van Mormon vertelt Nephi hoe hij “in de Geest des Heren werd weggevoerd, ja, naar een zeer
hoge berg”, waarvan hij een panorama van de wereldgeschiedenis mocht aanschouwen.35
Ook de hedendaagse kerkgeschiedenis vermeldt gelijksoortige visioenen. Het bekendste is allicht
“het visioen” dat Joseph Smith en Sidney Rigdon, “vervuld van de Geest” op 16 februari 1832 samen
ontvingen. De Heer “raakte de ogen van ons verstand aan, en zij werden geopend en de heerlijkheid
des Heren omstraalde ons”. Zij aanschouwden God en Christus, blikten op verleden en toekomst, en
zagen het lot van de mensen in verschillende koninkrijken en heerlijkheden.36 Een twaalftal personen
waren aanwezig toen Joseph en Sidney het visioen aanschouwden. Die personen bemerkten wel de
extase op het gelaat van de twee bevoorrechten, maar zagen niets van het visioen, terwijl Joseph en
Sidney beurtelings beschreven wat zij zagen en het aan elkaar bevestigden.37 Joseph verwijst naar de
“ogen van ons verstand” als het kanaal waarlangs de beelden hem en Rigdon bereiken. Later zou hij
de ervaring ook in een dichtvorm vertellen, geschreven door of met de hulp van William W. Phelps,
en verwijst hij daar naar de “ogen van de innerlijke mens”:
I, Joseph, the prophet, in spirit beheld,
And the eyes of the inner man truly did see
Eternity sketch’d in a vision from God,
Of what was, and now is, and yet is to be.
./.
And the glory of God shone around where I was;
And there was the Son at the Father’s right hand,
In a fullness of glory and holy applause.

Ik, Joseph, de profeet, in de geest nam waar,
En de ogen van de innerlijke mens zagen voorwaar
Eeuwigheid geschetst in een visioen van God,
Van wat was, en nu is, en nog komen zal.
En de glorie van God scheen in ’t rond waar ik was;
En daar was de Zoon aan des Vaders rechterhand,
38
In een volheid van glorie en heilig applaus.

Een andere vergelijking brengt ons bij “het visioen van de verlossing der doden” dat Joseph F. Smith
in 1918 beschreef, toen hij nadacht over wat Petrus over “de geesten in de gevangenis” had
geschreven. “Terwijl ik deze dingen overpeinsde, werden de ogen van mijn begrip geopend en de
Geest des Heren rustte op mij en ik zag de scharen der doden, zowel klein als groot.”39 Ook hier
merken we de uitdrukking “de ogen van mijn begrip”.
Slapend ontvangt iemand het visioen als droom. Dromen met een boodschap horen tot de
kernverhalen van het Oude Testament, zoals Jakob’s ladder, Jozef’s korenaren, Farao’s koeien en
Nebukadnezar’s standbeeld.40 In het Nieuwe Testament lezen we over de droom van Jozef, verloofd
met Maria: “Terwijl hij deze dingen overwoog, zie, een engel van de Heere verscheen hem in een
droom en zei: Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, bij u te nemen, want wat
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in haar ontvangen is, is uit de Heilige Geest.”41 In het Boek van Mormon ontving Lehi, in tegenstelling
tot zijn zoon Nephi, zijn visioenen in dromen. Lehi stelde de termen zelfs gelijk: “Zie, ik heb een
droom gedroomd; of met andere woorden, ik heb een visioen gezien.”42
Het is niet altijd duidelijk of een bepaalde manifestatie eerder een visitatie dan wel een visioen was,
zoals bij de engel die aan Zacharias verschijnt om hem de geboorte van Johannes aan te kondigen, of
bij de verschijning van de Heiland in de Kirtland tempel in 1836.43 Paulus verwijst naar een goddelijke
ervaring waarbij hij “in het lichaam” of “buiten het lichaam” tegenover elkaar stelt: “Ik ken namelijk
een mens in Christus, veertien jaar is het geleden – of het in het lichaam gebeurde, weet ik niet; of
buiten het lichaam, ik weet het niet; God weet het – dat zo iemand tot in de derde hemel werd
opgenomen.”44

Terug naar Joseph Smith
De voorgaande lange uitweiding over visioenen en visitaties leek mij nuttig om dit onderwerp te
kunnen afronden. Rekening houdend met al de voorgaande voorbeelden, was Joseph Smith’s
ervaring in 1820 dan een visitatie of een visioen? Een aantal elementen in de verslagen neigen sterk
naar het laatste, zoals het “openen van de hemel” (verslag van 1832), het “weggevoerd” zijn van de
geest (verslag van 1842) en het einde waarbij Joseph Smith bemerkte dat hij tot zichzelf kwam en op
zijn rug lag (verslag van 1838). Ook de toevoeging, in het verslag van 1835, “en ik zag vele engelen in
dit visioen”, suggereert een visionaire blik in de hemelen. Veelbetekenend is ook dat Joseph Smith
het zelf, consistent in alle verslagen, een visioen noemt. Het contrasteert met wat hij het “bezoek”
noemt van de engel Moroni in de beslotenheid van zijn kamer en waarvan hij een nauwkeurige
fysieke beschrijving geeft.
De picturale voorstellingen daarentegen, met de geknielde Joseph die met open ogen naar twee
personen vlak boven hem kijkt, stellen het gebeuren als een echte visitatie voor. Het is best mogelijk
dat het inderdaad zo was, dat wordt hier niet ontkend. Stel echter, gelet op de verschillende
aanwijzingen, dat het een mentaal visioen was. Bij zo’n visioen, dat profeten zoals Lehi als een
“droom” omschrijven, kan men zich voorstellen dat de contouren minder scherp zijn, de beelden zich
dynamisch vormen en weer verdwijnen, en de indrukken op het geheugen zich anders fixeren dan bij
zintuiglijke waarneming. Het hoeft niet zo te zijn, maar indien wel, maakt het de verschillen in de
verslagen makkelijk te verklaren. Dat besef kan kerkleden, die moeite hebben met de verschillende
verslagen omdat ze van de picturale voorstelling uitgaan, een helpende uitleg bieden.
Nogmaals, of het nu een visitatie of een visioen is, het maakt het gebeuren niet minder werkelijk. In
het verslag van 1838 verdedigt Joseph Smith dan ook die werkelijkheid als reactie op de afwijzing van
een predikant:
Hoe dan ook, het was toch een feit dat ik een visioen had gezien. Ik heb sindsdien gedacht dat
ik mij ongeveer zoals Paulus voelde toen hij zich voor koning Agrippa verdedigde en zijn
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verhaal deed van het visioen dat hij had gehad, toen hij een licht zag en een stem hoorde;
maar toch waren er slechts weinigen die hem geloofden.
De vergelijking met Paulus is frappant. Noteer hoe Joseph Smith de ervaring tot de uiterste eenvoud
kan herleiden: “toen hij een licht zag en een stem hoorde”. De melding van een licht en een stem zijn
al voldoende om het gebeuren te definiëren. Wat telt is de boodschap.

Vergelijking met de ervaring van Paulus
De vergelijking die Joseph Smith zelf maakt met de ervaring van Paulus op weg naar Damascus is ook
om een andere reden interessant. De Bijbel belicht hier inderdaad hoe een man eenzelfde goddelijk
ingrijpen verschillend kan ervaren en verwoorden. Zoals Joseph Smith, beschrijft Paulus zijn ervaring
vier keer, twee keer eigenhandig in brieven, twee keer rechtstreeks geciteerd in toespraken. Ook hier
is er een ruime periode, zo’n twintig jaar, tussen de ervaring en de notitie ervan.45 Elk van de vier
verslagen legt andere accenten en gebruikt andere woorden, soms voor precies hetzelfde. Het ene
verslag geeft aanvullingen die een ander verslag niet geeft. In zijn toespraak tot de menigte in
Jeruzalem verklaarde Paulus:
Maar het overkwam mij, toen ik onderweg was en omstreeks de middag Damascus naderde,
dat plotseling vanuit de hemel een fel licht mij omstraalde. En ik viel op de grond en hoorde
een stem tegen mij zeggen: Saul, Saul, waarom vervolgt u Mij? En ik antwoordde: Wie bent U,
Heere? En Hij zei tegen mij: Ik ben Jezus de Nazarener, Die u vervolgt. En zij die bij mij waren,
zagen wel het licht en werden zeer bevreesd, maar de stem van Hem Die tot mij sprak,
hoorden zij niet. En ik zei: Heere, wat moet ik doen? En de Heere zei tegen mij: Sta op en ga
naar Damascus, en daar zal met u gesproken worden over alles wat voor u vastgesteld is om te
doen. En omdat ik door de glans van dat licht niets meer kon zien, werd ik bij de hand geleid
door hen die bij mij waren, en zo kwam ik in Damascus.46
Tegenover koning Agrippa verklaarde Paulus:
Toen ik daarvoor ook naar Damascus reisde, met volmacht en in opdracht van de
overpriesters, zag ik, koning, midden op de dag, op de weg een licht, sterker dan de glans van
de zon, dat mij en hen die met mij meereisden, vanuit de hemel omscheen. En nadat wij allen
op de grond gevallen waren, hoorde ik een stem tot mij spreken en in de Hebreeuwse taal
zeggen: Saul, Saul, waarom vervolgt u Mij? Het is hard voor u de hielen tegen de prikkels te
slaan. En ik zei: Wie bent U, Heere? En Hij zei: Ik ben Jezus, Die u vervolgt. Maar richt u op en
sta op uw voeten, want hiertoe ben Ik aan u verschenen: om u aan te stellen als dienaar en
getuige zowel van de dingen die u gezien hebt als van die waarin Ik nog aan u verschijnen zal;
en Ik zal u verlossen van dit volk en van de heidenen, naar wie Ik u nu zend, om hun ogen te
openen en hen te bekeren van de duisternis tot het licht en van de macht van de satan tot
God, opdat zij vergeving van de zonden ontvangen en een erfdeel onder de geheiligden door
het geloof in Mij.47
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In die brief aan de Korintiërs laat Paulus verstaan dat hij niet alleen de stem gehoord heeft, maar ook
Christus gezien – in zoverre die betrekking heeft op de ervaring op de weg naar Damascus: “Heb ik
niet Jezus Christus, onze Heere, gezien? “En iets verder in de brief: “Daarna is Hij verschenen aan
Jakobus, daarna aan alle apostelen. En als laatste van allen is Hij ook aan mij verschenen, als aan de
ontijdig geborene.”48
In de brief aan de Galaten drukt Paulus zijn bekeringsmoment inniger en poëtischer uit:
U hebt immers gehoord van mijn levenswandel, voorheen in het Jodendom, dat ik de
gemeente van God uitermate fel vervolgde en die verwoestte … Maar toen het God, Die mij
vanaf de schoot van mijn moeder heeft afgezonderd en geroepen door Zijn genade, behaagde
Zijn Zoon in mij te openbaren, opdat ik Hem door het Evangelie onder de heidenen zou
verkondigen, ging ik niet meteen te rade bij vlees en bloed …49
Net zoals Joseph Smith verwoordt ook Paulus zijn ervaring volgens zijn gemoed, de context en de
behoefte aan details.
Ten slotte is er ook nog de contradictie in de manier waarop derden de ervaring van Paulus vertellen.
Paulus zelf getuigde, zoals hierboven aangehaald: “En zij die bij mij waren, zagen wel het licht en
werden zeer bevreesd, maar de stem van Hem Die tot mij sprak, hoorden zij niet.” Maar in hetzelfde
boek Handelingen lezen we elders over dit voorval: “En de mannen die met hem meereisden,
stonden sprakeloos, want zij hoorden wel de stem, maar zagen niemand.”50 Struikelen over
dergelijke contradicties illustreert hoe sommige gelovigen niet beseffen dat het gewoon mensen
waren die deze zaken naar best vermogen noteerden. Of deze gelovigen missen mogelijke
interpretaties: een licht zien betekent nog niet dat de omstaanders iemand zagen; een stem horen
betekent nog niet dat ze de woorden begrepen.
In een nog breder perspectief kan men de vergelijking doortrekken naar de vier evangelies: hoewel
ze alle vier hetzelfde leven van Jezus verhalen, zorgen de invalshoeken van elk van de vier
evangelisten, de tijdsspanne na de gebeurtenissen en de uiteenlopende formuleringen voor tal van
verschilpunten en zelfs tegenstrijdigheden. Maar in essentie gaat het om één en dezelfde coherente
boodschap.

Het verslag van 1832: slechts één persoon?
Vorige beschouwingen hebben de vraag over het aantal personen in het eerste visioen al deels
behandeld. Drie van de vier verslagen vermelden twee personen, alleen het eerste verslag van 1832
doet dat niet. Mogelijke verklaringen die we hiervoor bespraken zijn: het herinneringsproces en de
groeiende inzichten maakten dat bepaalde aspecten pas met de tijd betekenis kregen; de picturale
voorstellingen versterken een beeld dat mogelijk niet echt overeenstemt met de eigenlijke,
dynamische ervaring van het visioen.
Maar de vraag verdient nog wat uitdieping. Het algemeen mormoons begrip, zoals sterk doctrinaal
benadrukt en overvloedig artistiek uitgebeeld, is dat Joseph Smith twee evenwaardige personen zag,
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namelijk de Vader en de Zoon. Daarom verwonderde het verslag van 1832 – “de Heer opende de
hemelen boven mij en ik zag de Heer en hij sprak tot mij”. De verwachte verwijzing naar twee
personen ontbreekt hier. Bij sommige kerkleden leidde het tot malaise en bij nog anderen tot
geloofscrisis: kon het eerste visioen wel waar zijn als Joseph Smith het op zo’n fundamenteel punt
anders beschreef? Criticasters van de kerk hebben het verschil sterk in de verf gezet. Mormoonse
commentatoren en analisten benaderen het op uiteenlopende manieren. We kunnen vier
benaderingen onderscheiden.51
Een eerste benadering maakt van het aantal personen gewoon geen onderwerp van bespreking.
Deze analisten zien in het verslag van 1832 enkel een persoonlijke ontboezeming van Joseph Smith
met een focus op zichzelf – vergeving van zonden en aannemelijkheid voor God. Zij vestigen niet de
aandacht op het feit dat Joseph Smith maar naar één persoon verwijst. 52 Mogelijk trachten zij de
vraag hierover gewoon te ontwijken. Hetzelfde stellen we vast in kerkelijke lesboeken die gegevens
uit het verslag van 1832 gebruiken, maar zonder iets op te merken over het aantal personen. Het is
een aanvaardbare benadering: in het verslag van 1832 zegt Joseph Smith immers niet expliciet dat de
Vader er niet bij was, dus op zich is er geen contradictie met andere verslagen. Maar het onderwerp
verzwijgen kan sommige leden, die het verschil tussen de verslagen opmerken, op hun honger laten.
Een tweede benadering rapporteert de verschijning in het verslag van 1832 wél.53 Hier vermelden de
commentatoren en analisten dus dat Joseph Smith het heeft over de verschijning van één persoon.
Deze persoon identificeert zich als diegene die “was gekruisigd voor de wereld”, dus Christus. Verder
maken deze commentatoren er geen opmerking over en vergelijken niet met andere verslagen. Hoe
snel echter vergissingen bij het hervertellen gemaakt worden bewijst historicus Matthew Bowman.
Na de melding van de verschijning van “de Heer” in het verslag van 1832, schrijft Bowman dat Joseph
Smith “zijn verslag later uitbreidde” en in 1838 “ook de aanwezigheid van Christus introduceert”.54
Bowman had het net andersom moeten formuleren: het verslag van 1832 vermeldt Christus en het
verslag van 1838 voegt daar de verschijning van de Vader aan toe.
Een derde benadering probeert het verschil met de andere verslagen logisch te verklaren.55 Voor
deze analisten staat de verschijning van zowel de Vader als de Zoon mogelijk wel in het verslag van
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1832 vermeld. Daartoe hanteren ze een ontleding van de zin “de Heer opende de hemelen boven mij
en ik zag de Heer en hij sprak tot mij”. Zij suggereren dat “de Heer” die de hemelen opende de Vader
kan zijn, en Christus “de Heer” die tot Joseph Smith spreekt, aangezien Joseph die twee fasen – het
openen van de hemelen en het spreken – aangeeft. Voor deze interpretatie pleit ook het gebrek van
een voornaamwoord. Als het bij “de Heer” om dezelfde persoon gaat, is de verwachte schrijfwijze
“de Heer opende de hemelen boven mij en ik zag hem en hij sprak tot mij”, met gebruik van het
voornaamwoord hem om de herhaling van “de Heer” te vermijden. Maar de tekst herhaalt het
woord “de Heer” waardoor het eerder naar een tweede persoon verwijst. De titel “de Heer” is
inderdaad een titel die zowel voor de Vader als de Zoon geldt en die aanspreking komt overvloedig in
de Schriften voor beiden voort. Na het openen van de hemelen door de eerste “Heer” ging Joseph’s
aandacht meteen naar de tweede “Heer”, namelijk Christus die hem de verwachte boodschap
bracht. Die interpretatie is ook consistent met het verslag van 1838 waarbij de eerste persoon enkel
optreedt om de andere te introduceren. Daarenboven is in de tekst van 1832 de beschrijving
compact en is het taalgebruik onbeholpen en opsommend, zonder nauwkeurigheid te beogen, in
tegenstelling tot het verslag van 1838. Uit zijn eigen verklaringen weten we dat Joseph moeilijk met
pen en papier kon omgaan. Hij was een man van het vlotte, gesproken woord dat anderen dan
noteerden. Dat verschil kan de stijl en inhoud van het eerste, zelfgeschreven verslag in 1832 deels
verklaren, terwijl de andere verslagen de neerslag zijn van zijn mondelinge uitleg, gevolgd door
nazicht en eventuele correctie.
Een vierde benadering is van een andere aard en niet voor alle gelovigen aanvaardbaar. Maar deze
benadering maakt het eerste visioen wel aannemelijker voor wie een kleiner geloof heeft, of wie met
twijfels kampt. Deze benadering overstijgt de hele discussie door de woorden van Joseph Smith in
een rationeler exegetisch perspectief te plaatsen. Zeker, erkent deze benadering, de jonge Joseph
heeft omstreeks 1820 een diepgaand geestelijk gebeuren ervaren. Daar wordt niet aan getwijfeld.
Jaren later, stelt deze benadering, formuleerde hij die ervaring in de religieuze termen van zijn
omgeving, zoals ook anderen soortgelijke ervaringen formuleerden – de strijd met duisternis, een
bevrijdend licht, een verschijning en een stem –, zoals achttien eeuwen daarvoor bij Paulus of bij
Stefanus. Met de jaren, gedreven door de religieuze kracht die hem tot kerkleider maakte, voegde
Joseph Smith aan die ervaring meer betekenis en meer gegevens toe. Of die toevoegingen aan de
oorspronkelijke realiteit beantwoordden of de weergave waren van zijn religieus groeiproces is een
vraag die elkeen voor zichzelf moet uitmaken. Of die beschrijvingen een waargenomen werkelijkheid
weergeven dan wel symbool staan voor goddelijk ingrijpen is afhankelijk van ieders geloof. Voor deze
benadering is wat telt het resultaat, namelijk de uiteindelijke verwezenlijkingen van Joseph Smith en
zijn impact ten goede op mensen. Deze benadering ziet ook figuren als Mozes, Jesaja, Boeddha, Jezus
of Mohammed in dergelijk optimistisch perspectief, maar zonder andere mensen hun geloof in de
letterlijkheid van het gebeuren te willen ontzeggen. De bekende mormoonse historicus Leonard
Arrington verwoordde die veelzijdigheid als volgt:
Door mijn vertrouwdheid met het concept van symbolisme als een middel om religieuze
waarheid uit te drukken, heeft de vraag naar de historiciteit van het eerste visioen mij nooit in
beslag genomen – hoewel het bewijs overweldigend is dat het werkelijk plaatsvond. Ook de
vraag naar de historiciteit van de vele gerapporteerde epifanieën in mormoonse, christelijke of
Hebreeuwse geschiedenis hielden mij niet in beslag. Ik ben bereid die openbaringen te
aanvaarden als historisch of als metaforisch, als symbolisch of als precies wat ze vertellen. Dat
and the Son to Joseph Smith in 1820s,” in Opening the Heavens: Accounts of Divine Manifestations, 1820–
1844, edited by John W. Welch with Erick B. Carlson (Provo: Brigham Young University Press, 2005), 63–64.
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zij religieuze waarheid overdragen is de essentie, en daarover heb ik nooit enige twijfel
gehad.56
Sommige mormonen vinden deze benadering echter onaanvaardbaar.57 Voor hen heeft het eerste
visioen letterlijk plaatsgevonden of het heeft nooit plaatsgevonden. Een tussenweg is er niet. Die
absolute stelling maakt de gelovige echter kwetsbaarder wanneer verschillen tussen de verslagen,
zoals het aantal goddelijke personen die verschenen, hem desoriënteren. Een tussenweg aanbieden,
zoals de vierde benadering doet, kan mensen helpen die verschillen te overbruggen, al was het maar
tijdelijk bij twijfel of geloofscrisis.

Controverse over externe gebeurtenissen in het verslag van 1838
Dit gaat om een mineur punt, maar omdat critici er al eens kerkleden mee confronteren vraagt de
volledigheid om deze korte bespreking.
Het verslag van 1838 was bedoeld als deel van de kerkgeschiedenis. Joseph Smith trachtte zijn
persoonlijke ervaringen dan ook historisch te situeren. Hij hecht een datum aan het eerste visioen:
“vroeg in het voorjaar van achttienhonderdtwintig”. Hij beschrijft de openbare omstandigheden
voorafgaand aan zijn poging om te bidden. Zo heerste er “in de plaats waar wij woonden een
ongebruikelijke opwinding over godsdienst”, beginnend “onder de methodisten”, maar die zich al
snel “onder alle sekten in die landstreek” verspreidde. In “het hele gebied” sloten “grote menigten
zich aan bij de verschillende godsdienstige groeperingen, wat onder de mensen de nodige
opschudding en verdeeldheid veroorzaakte”. Dit alles leidde tot “een toneel van grote verwarring en
antipathie, waarbij priester tegen priester streed en bekeerling tegen bekeerling, zodat al hun
sympathie voor elkaar, zo zij die ooit hadden bezeten, volledig verloren ging in woordenstrijd en
meningsverschillen”.
Meer dan honderd jaar later besloten enkele kritische onderzoekers sporen van die opschudding en
die bekeringen in kranten en in verslagen in de jaren 1819-1820 weer te vinden. Hun bedoeling was
uitgesproken: als die sporen er niet waren, was ook het verhaal van het eerste visioen onwaar. Hun
publicaties, die grondig onderbouwd leken, kwamen tot de conclusie dat er geen bewijzen te vinden
waren van “revivals” en “grote menigten” van bekeerlingen in 1819 en 1820 in Palmyra.58
Mormoonse historici reageerden met diepgaander onderzoek. Een nauwkeurige lezing van het
verslag van 1838 toont meteen aan dat Joseph Smith het over “ongebruikelijke opwinding” in “de
plaats waar wij woonden” heeft, maar dat hij dan over verdere verspreiding in die “landstreek”
spreekt en vervolgens over aantasting in “het hele gebied” en de impact aldaar op “grote menigten”.
De historici vonden ruim bewijzen dat predikers, in het bijzonder methodisten, in 1819 en 1820 voor
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religieuze agitatie in de streek hadden gezorgd.59 Daarenboven veroorzaakten bekeringen tot de een
of andere gezindte, zoals overal, voor verdeeldheid in gezinnen en gemeenschappen. Zelfs zonder
spectaculaire “revivals”, kon elke kerkvergadering, elke zondagschoolklas, elke ontmoeting tussen
andersdenkenden in vinnige discussies ontaarden. Het was nu eenmaal de sfeer van de tijd als deel
van de “Second Great Awakening”. Voor een veertienjarige knaap op zoek naar waarheid moet het
precies de indrukken hebben nagelaten zoals hij ze jaren later beschreef.
Deze resultaten van onderzoek stopten de controverse geenszins. De twee meest gedreven critici,
die openlijk voor hun anti-mormoonse gevoelens uitkwamen, betwistten de definities van
“landstreek” en van “gebied” en speurden naar contradicties in mormoonse geschriften uit die tijd.60
Die argumenten werden dat op hun beurt doorgelicht en ontkracht door verdere onderzoekingen
van mormoonse analisten.61 Het werd een typische, aanslepende controverse waar tegenstanders
van de kerk niet op kunnen toegeven omdat hun enig motief het ondergraven van Joseph Smith’s
geloofwaardigheid beoogt.
Men kan echter de waarheid van het eerste visioen niet aftoetsen aan de weergave van externe
omstandigheden die Joseph Smith bijna twintig jaar later in algemene termen vanuit zijn
herinneringen noteerde. Marvin S. Hill schreef over deze anti-mormoonse critici die alsmaar naar
afwijkingen in oude documenten blijven zoeken:
Het soort rationele eisen die zij over Joseph Smith stellen zouden elk geloof in de opstanding
van Christus evenzeer in de vernieling helpen. Niets werd over de opstanding geschreven tot
dertig jaar later, en dan alleen door Jezus’ meest getrouwe volgelingen. Wanneer de
evangelieschrijvers het verhaal van de opstanding vertellen, stemmen de details niet overeen
over wie Jezus het eerst zag, wanneer en waar, onder welke omstandigheden, wie anders hem
ook zag, en in welke volgorde. Het gaat hier, zoals Hans Kung zegt, om een religieuze
literatuur, de vroege christenen waren geen wetenschappers en we mogen niet van hen het
soort precisie verwachten dat voor een wetenschappelijk artikel zou gelden.62
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4 Het eerste visioen in de schaduw van de engel
4.1 Waarom gaf Joseph Smith zo weinig bekendheid aan zijn ervaring?
Joseph Smith is heel traag en heel karig met informatie over zijn geestelijke jeugdervaring geweest.
Het duurde twaalf jaar voor hij er voor het eerst iets over optekende. Het duurde nog langer voor
kerkleden er over hoorden. In de meer dan tachtig openbaringen in de Leer en Verbonden voor de
periode 1823 tot begin 1832 is er geen één die expliciet naar het eerste visioen verwijst. Brieven of
dagboeken van zijn naaste medewerkers noch rapporten van het zendingswerk maken er in die
periode gewag van. De enige echo vinden we in Leer en Verbonden 20, gegeven in april 1830 ter
gelegenheid van de kerkorganisatie en de roeping van Joseph Smith als “eerste ouderling” en Oliver
Cowdery als tweede. Als deel van een historische terugblik op het ontstaan van de kerk luidt de tekst:
Nadat het waarlijk was geopenbaard aan deze eerste ouderling dat hij vergeving van zijn
zonden had ontvangen, raakte hij opnieuw verstrikt in de ijdelheden der wereld; maar nadat
hij zich had bekeerd en oprecht verootmoedigd, door geloof, onderrichtte God hem bij monde
van een heilige engel … en gaf hem macht uit den hoge, door de middelen die van tevoren
waren bereid, om het Boek van Mormon te vertalen (verzen 5-8).
De chronologie stemt overeen met wat alle verslagen van het eerste visioen melden: na vergeving
van zonden te hebben ontvangen in 1820, besteedde de jonge Joseph enkele jaren als adolescent
tussen anderen, waarbij hij “de zwakheid der jeugd en de gebreken der menselijke natuur”
vertoonde.63 Vervolgens, in 1823, bij een hernieuwde smeekbede om vergeving en om een
goddelijke manifestatie, verscheen de engel Moroni en werd de aanzet gegeven om het Boek van
Mormon voort te brengen. De passage in Leer en Verbonden 20 bevestigt die opeenvolgende
momenten, maar toont ook wat voor Joseph Smith de kern van zijn herinnering in 1830 uitmaakt:
niet het aanschouwen van God en Christus, noch de melding dat geen enkele kerk voldoet, maar
enkel de vergeving van zijn zonden.
Waarom gaf Joseph Smith zo weinig informatie over zijn geestelijke jeugdervaring?

Natuurlijke terughoudendheid
Voor kerkleden nu is het eerste visioen een van de belangrijkste, zo niet de belangrijkste gebeurtenis
van de herstelling en het beginmoment van de volheid der tijden. Toespraken, lessen, artikelen,
prenten, films en lofzangen – O, hoe lief’lijk was de morgen! – hebben dat begrip diep ingeprent.
Maar de veertienjarige Joseph Smith op de terugweg van het bos had daar geen enkel besef van. Hij
had iets persoonlijks, ingrijpends meegemaakt dat hem uit zijn eigen jarenlange onrust had bevrijd.
Die ervaring was Joseph’s geheim met God. In zoiets heiligs laat je niet zomaar vreemden, zelfs geen
vrienden, zelfs geen familieleden toe. In het verslag van 1838 vertelt Joseph Smith hoe hij die
lentedag in 1820 naar huis keerde, nog steeds niet helemaal zichzelf:
Toen ik tegen de schoorsteenmantel aangeleund stond, vroeg moeder wat eraan scheelde. Ik
antwoordde: ‘Maak u maar niet ongerust, alles is in orde — het gaat mij redelijk goed.’
Vervolgens zei ik tegen mijn moeder: ‘Ik ben nu zelf te weten gekomen dat het
presbyteriaanse geloof niet waar is’.
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Het was de normale reactie van een tiener die nog moest bekomen van een ervaring die hij niet kon
plaatsen – een ervaring onmogelijk om zomaar te verwoorden, maar waarover hij toch iets wilde
loslaten. De opmerking over het presbyteriaanse geloof was het meest evidente aanknopingspunt, in
direct verband met de lopende discussies thuis over de keuze van een kerk.
Dan volgt een incident:
Enkele dagen nadat ik dit visioen had ontvangen, bevond ik mij toevallig in het gezelschap van
een der methodistische predikanten, die zeer actief was bij de eerder genoemde godsdienstige
opwinding; al sprekend met hem over het onderwerp godsdienst, nam ik de gelegenheid te
baat om hem te vertellen van het visioen dat ik had ontvangen.
Dat hij zijn ervaring eerder met een geestelijke zou delen was normaal. Noteer evenwel ook hier de
terughoudendheid: de ontmoeting was toevallig – niet opzettelijk gezocht om zijn verhaal te kunnen
vertellen. Ook het onderwerp sneed Joseph pas aan als hij de gelegenheid er geschikt voor vond.
Tegelijk voelen we het argeloze vertrouwen van een veertienjarige knaap. Predikanten zouden toch
wel de kracht van het gebed en de macht Gods begrijpen? Vandaar de schok bij Joseph:
Ik was zeer verbaasd over zijn optreden; hij nam hetgeen ik vertelde niet alleen lichtvaardig
op, maar zelfs met grote minachting, zeggende dat het allemaal van de duivel kwam, dat zaken
als visioenen of openbaringen tegenwoordig niet bestonden; dat al dergelijke dingen met de
apostelen waren opgehouden en dat die er nooit meer zouden zijn.
Zo’n reactie kon alleen maar verdere terughoudendheid bevorderen. Heilige ervaringen voor zich of
in besloten kring houden is trouwens Bijbels. Maria “bewaarde al deze woorden en overlegde die in
haar hart”. De drie apostelen bij de verheerlijking op de berg moesten er over zwijgen tot na de
opstanding. Aan de twaalf was het gegeven “de geheimen van het Rijk Gods te kennen”, niet aan
anderen. Paarlen zijn niet voor de zwijnen.64

Behoedzaamheid
Het onderhoud met de methodistische predikant was een van de pogingen van Joseph Smith om het
in die periode aan een buitenstaander te vertellen. Uit het verslag van 1832 blijkt dat hij het nog een
paar keer geprobeerd heeft, maar hij “vond niemand die het hemelse visioen wou geloven”.
Negatieve reacties zoals die van de predikant maakten hem voorzichtig. In het verslag van 1838
meldt Joseph dat “het vertellen van mijn verhaal onder geloofsbelijders veel vooroordeel tegen mij
had opgewekt en de oorzaak was van hevige vervolging”. Er volledig over zwijgen deed hij niet. In
verband met zijn huwelijk in 1827 vertelt hij: “Omdat ik bleef beweren dat ik een visioen had gezien,
duurde de vervolging voort en was de familie van de vader van mijn vrouw zeer sterk tegen ons
huwelijk gekant.” Visionairen hadden immers geen goede naam. Dat wekte achterdocht. Joseph
Smith was trouwens lang niet de enige die in deze periode van godsdienstige opwekking visioenen
claimde. Richard Bushman merkt terecht op dat de onmiddellijke negatieve reactie van de predikant
niet te wijten was aan het bevreemdende van Joseph’s ervaring, maar omdat het de predikant al te
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vertrouwd klonk: dit soort excentrieken moest je direct terechtwijzen.65 De predikanten wekten wel
op tot geestelijke ervaringen zolang die tot bekering en kerkelijke lidmaatschap leidden, maar het
mocht niet te ver gaan.
Een bijkomende reden voor Joseph’s behoedzaamheid was daarenboven dat zijn ervaring geen
gunstige boodschap voor anderen inhield: volgens het visioen moest hij zich bij geen van de
bestaande kerken aansluiten en werden de courante geloofsbelijdenissen zonder omhaal
veroordeeld. Joseph’s positie was dan ook vrij uniek. Anderen die in de tijd van de “revivals” door
persoonlijk gebed of door groepsexaltatie “herboren” werden, sloten zich steevast aan bij de
betrokken kerk en gaven er enthousiast getuigenis van, tot vreugde van de predikanten. Daar zijn
talrijke voorbeelden van.66 Voor Joseph was het resultaat omgekeerd. De episode was eigenlijk
afgesloten. Zijn zonden waren vergeven en hij was aanneembaar voor God zonder kerk. Hij had ook
geen opdracht gekregen om de ontvangen boodschap uit te dragen en dus anderen aan te moedigen
zich bij geen kerk aan te sluiten of hun kerk de rug toe te keren. Zo hoefde hij ook in de eigen familie
geen tweedracht te zaaien: wie van hen zich bij een kerk wilde aansluiten liet hij doen. Alleen voor
zichzelf, zei hij tegen zijn moeder, was hij te weten gekomen “dat het presbyteriaanse geloof niet
waar is”.

Omstandigheden
Na het visioen nam de dagelijkse routine over. De intensiteit van de eenmalige ervaring ebde weg.
Joseph kon zich niet inbeelden wat de Schriftuur-klinkende woorden van Christus over een verdere
toekomst konden betekenen – “voortbrengen datgene wat gesproken werd door de mond van de
profeten en Apostelen” (in het verslag van 1832) of het bekendmaken van “de volheid van het
evangelie in een toekomende tijd” (in het verslag van 1842). In 1820 leefde het gezin met acht
kinderen in een blokhut van twee kamers waarboven een zolder. Ze overleefden door de grond te
ontginnen, te ploegen, te zaaien en te hopen op oogst. Er waren schulden af te betalen om hun
grond te kunnen behouden. De kinderen die al enige vorm van werk konden verrichten maakten
mandjes en borstels om te kunnen verkopen. Samen met z’n oudere broers zocht Joseph ook werk
als dagloner op boerderijen in de streek. ’s Avonds of op zondag zocht hij vrienden op voor de
bezigheden van een normale, “lichtzinnige” adolescent in “joviaal gezelschap” zoals hij bekent in het
verslag van 1838. In die periode “stond ik aan allerlei verleidingen bloot; en daar ik omgang had met
gezelschap van allerlei aard, verviel ik vaak in vele domme fouten, en vertoonde ik de zwakheid der
jeugd en de gebreken der menselijke natuur, hetgeen mij, het spijt mij het te moeten zeggen, in
allerlei verzoekingen bracht”.
In die omstandigheden een dagboek bijhouden of memorabele gebeurtenissen noteren was
uitgesloten. Pas in november 1832, twee en een half jaar na de stichting van de kerk, geeft een
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openbaring Joseph Smith de opdracht “om een geschiedenis en een algemeen kerkverslag bij te
houden van alle dingen die er in Zion plaatsvinden”.67 Dat verklaart de primaire poging tot
geschiedschrijving in 1832 en de eerste notitie over het eerste visioen. Op papier, zonder dat het
meteen een publicatie werd, kon Joseph zijn terughoudendheid wat laten varen. Hij had ondertussen
ook al veel andere goddelijke ervaringen meegemaakt die het vertrouwen in zijn roeping gestalte
gaven. Dat hielp om het eerste visioen een inleidende plaats in de kerkgeschiedenis toe te kennen.

Het Boek van Mormon als bewijskrachtige bijdrage
Naar het eind van de jaren 1820 weegt een andere reden om het eerste visioen niet te vermelden.
Waarom zou Joseph Smith die persoonlijke jeugdervaring bovenhalen om zijn roeping te illustreren,
terwijl hij over een veel krachtiger, concreet instrument beschikte – het Boek van Mormon? Hoe
bijzonder ook, het eerste visioen beperkte zich tot een korte boodschap die geen verdere actie vroeg
en waar niemand anders getuige van was.68 In die tijd was Joseph Smith trouwens niet de enige die
beweerde dat Christus hem verschenen was. Hoe anders was het met het Boek van Mormon: de
talrijke bezoeken en uitgebreide instructies van Moroni, het ontvangen van de platen, het vertalen
ervan en het publiceren van het Boek van Mormon vertegenwoordigden een waaier van ervaringen
en acties. Bovendien waren er ook zijn naasten die voor een stuk in de ervaringen deelden –
scribenten die het vertaalproces meemaakten en getuigen van de platen.
Wanneer Joseph Smith er dan uiteindelijk toe komt om zijn persoonlijke ervaring op papier te zetten,
dan nog maakt hij het visioen qua aandacht en omvang ondergeschikt aan de latere ervaringen. In elk
van de vier verslagen is de bondige melding van het eerste visioen altijd de inleiding tot wat
uitgebreider volgde: de bezoeken van de engel Moroni, de vertaling en publicatie van het Boek van
Mormon en de herstelling van het priesterschap.

4.2 Amper bekend onder kerkleden tijdens het leven van Joseph Smith
Uit historisch onderzoek blijkt dat de leden en zendelingen in de jaren 1830 en ‘40 niet of amper over
het eerste visioen spraken en het ook geen plaats toekenden in de geschiedenis van de herstelling.
John Whitmer, die in 1831 als kerkhistoricus geroepen was,69 stelde “het begin van de
kerkgeschiedenis beginnend op het ogenblik van het vinden van de platen [van het Boek van
Mormon]”. Het doet vermoeden dat Whitmer niet op de hoogte was van het eerste visioen of het
niet als vermeldenswaard voor de geschiedenis beschouwde.70 Het is niet geweten hoeveel mensen
het handgeschreven verslag van 1832 onder ogen kregen, maar het zal heel beperkt geweest zijn
alvorens het tussen andere archiefpapieren verdween. In dat verslag verwees Joseph Smith naar zijn
jeugdjaren “tussen twaalf en vijftien”, dus ook een datum voor het eerste visioen ontbrak er.
In een artikel in het kerkelijk tijdschrift Messenger and Advocate van december 1834, vermeldt Oliver
Cowdery Joseph Smith’s zoeken naar waarheid “in zijn vijftiende levensjaar” en de noodzaak van
rechtstreekse informatie uit de hemel, maar zonder in te gaan op een specifieke gebeurtenis. In een
volgend artikel, in februari 1835, verontschuldigt hij zich voor de vergissing in leeftijd, verbetert
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Joseph’s leeftijd in “zeventiende” levensjaar en vertelt dan over het eerste bezoek van Moroni. Het is
onduidelijk of Joseph Smith zelf, op dit punt, geen openbare publicatie wenste over zijn vroege
ervaring met God en daarom de focus naar Moroni liet verleggen, of dat Cowdery gewoon in de war
was wat betreft het verschil tussen het eerste visioen en het bezoek van Moroni.71 Beide
gebeurtenissen startten immers op dezelfde manier: jaren geleden, als adolescent, wilde Joseph
Smith vergeving voor zijn zonden en zekerheid over de in te slagen weg en kreeg hij een antwoord
van God. De naaste medewerkers van Joseph hadden dus wel een besef van zijn vroeg zoeken naar
waarheid en zijn eerste ervaringen met het goddelijke, maar mogelijk zonder details. Zeker is dat
Joseph Smith zelf in die periode zijn jeugdervaring (nog) niet in een publicatie wenste. De reeds
gemelde terughoudendheid speelde er allicht een rol in, maar ook de volgende redenen.

Niet het eerste visioen, maar het Boek van Mormon als zendingsinstrument
Zoals hierboven gemeld beschouwde Joseph Smith zelf het Boek van Mormon als de belangrijkste
bijdrage vanuit zijn roeping. Daarenboven gaf het originele boek meteen een indrukwekkend volume
aan leringen en geschiedenis om er zendingswerk mee te verrichten. Met de boodschap van het
eerste visioen alleen kon je niet ver springen om mensen te overtuigen. Kerkhistoricus James B. Allen
schrijft:
Wat het zendingswerk betreft is het evident dat ook hier het verhaal van het eerste visioen
weinig of geen impact in de jaren 1830 had. Het beste zendingswerktuig in die periode was
klaarblijkelijk het Boek van Mormon, en de meeste vroege bekeerlingen kwamen in de kerk
ofwel door het boek te lezen or door het ‘getuigenis’ te horen van anderen die hun
persoonlijke kennis van de authenticiteit van het boek verklaarden. Belangrijke vroege
bekeerlingen zoals Parley P. Pratt, Sidney Rigdon, Brigham Young en Heber C. Kimball voegden
zich bij de kerk dank zij hun bekering door het Boek van Mormon, en geen enkele van hun
vroege registers of teksten blijkt een aanwijzing te geven dat een begrip of kennis van het
eerste visioen enig deel was van hun bekering.72

De concrete vervulling van een profetie als eerste boodschap
De boodschap tot de wereld was dat de herstelling van de volheid van het evangelie was ingeluid
met de komst van de engel Moroni als vervulling van de profetie van Johannes: “En ik zag een andere
engel, die hoog aan de hemel vloog. En hij had het eeuwige Evangelie, om dat te verkondigen aan
hen die op de aarde wonen, en aan elke natie, stam, taal en volk.”73 Daar vestigden Joseph Smith en
de zendelingen dan ook de aandacht op. In een opsomming van de wonderbaarlijke gebeurtenissen
als deel van de herstelling roept Joseph Smith in 1842 uit: “En voorts, wat horen wij? Blijde tijdingen
uit Cumorah! Moroni, een engel uit de hemel, die de vervulling van de profeten verkondigt — het
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boek dat zal worden geopenbaard.”74 Dat is het begin van de eigenlijke herstelling. De opsomming
vervolgt met andere verschijningen van vroegere profeten en apostelen. Het eerste visioen vermeldt
hij niet: zelfs nu, in 1842, schuift hij zijn persoonlijke, intieme ervaring van zoveel jaar geleden niet op
het voorplan.
Kerkleden bejubelden dus de komst van de engel als het beginpunt van de herstelling na tijden van
leerstellige duisternis. Zo luidde het ook in een van de oudste mormoonse lofzangen (1835) – een
lied dat alle kerkleden nu nog in vele talen zingen:
The happy day at last has come.
The truth restored is now made known.
The promised angel's come again
To introduce Messiah's reign.

De blijde tijd is ingeluid.
’t Herstelde Gods woord breidt zich uit.
Een engel Gods, beloofd weleer,
verkondde ’t rijk van onze Heer.

The gospel trump again is heard.
The truth from darkness has appeared.
The lands which long benighted lay
Have now beheld a glorious day.

De reine leer wordt weer gehoord.
De waarheid kwam uit ’t duister voort.
Onz’ aard, door leugen lang ontwijd,
aanschouwt een wonderschone tijd.

Het was dan ook de vliegende engel met de
bazuin die als windhaan op de top van de
tempel in Nauvoo werd geplaatst.

In datzelfde chronologisch besef schrijft
apostel Parley Pratt zijn uitgebreid
zendingspamflet A Voice of Warning, voor het
eerst gepubliceerd in 1837. Hij gaat
gedetailleerd in op oudtestamentische
profetieën en visioenen, alvorens de
hedendaagse manifestatie ervan te
beschrijven – die van de engel Moroni aan de
profeet Joseph Smith. Het eerste visioen, dat
hij nochtans kende, laat hij onvermeld.

In het heden was meer te beleven
De eerste volgelingen keken meer uit naar de nieuwe openbaringen die Joseph Smith als een levende
profeet bekendmaakte. Die reikten zoveel bijkomende organisatorische en doctrinale kennis aan dat
die persoonlijke ervaring van de jonge Joseph, meer dan een decennium eerder, er een ver en klein
beginpunt bij leek. In korte tijd volgde de ene openbaring op de andere.75 Tussen 1829 en 1833 tellen
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we 100 van de 135 openbaringen en leringen die thans als afdelingen in Leer en Verbonden vermeld
staan. In 1832, wanneer Joseph Smith zijn persoonlijke herinnering aan het eerste visioen discreet
optekende, beleefden hij en Sidney Rigdon het grandioze visioen van de Vader en de Zoon en van de
verschillende koninkrijken en heerlijkheden. De tekst ervan, nu in Leer en Verbonden afdeling 76,
kregen de leden al kort na het gebeuren te lezen in hun krant, The Evening and Morning Star. De
opwinding over al deze nieuwe kennis was overweldigend.
Bij de vroegste bekeerlingen tot de kerk hoorden trouwens mensen die ook visioenen hadden
meegemaakt hadden en zich precies daarom aangetrokken voelden tot de visionaire wereld van het
vroege mormonisme.76 In die uitbundige sfeer van herstelling hadden de eerste volgelingen trouwens
het gevoel dat zijzelf goddelijke geschiedenis schreven. De herstelling luidde immers ook de eindtijd
in, de periode om zich voor te bereiden op de wederkomst van Christus. Veel mormonen zagen die
wederkomst in een nabij verschiet. Al in 1831 richtte Joseph Smith de aandacht op een uithoek van
Missouri, waar het toekomstige Nieuwe Jeruzalem zou komen. Kerkleden begonnen zich daar te
vestigen. Daarenboven beleefden een aantal enthousiaste bekeerlingen zelf ook goddelijke
manifestaties, waaronder visioenen, openbaringen en het spreken in talen – in die mate dat Joseph
Smith zelfs tegen sommige excessen moest optreden.77 In heel die context verzonk het onbekende
eerste visioen dan ook in het niets.

Nog geen besef van de doctrinale betekenis
Aspecten van het eerste visioen die kerkleden nu evident belangrijk vinden, zoals de verschijning van
de Vader en de Zoon als twee afzonderlijke lichamelijke wezens, kregen in de jaren 1830 nog geen
aandacht. Het is waar dat het eerste visioen belangrijke christelijke dogma’s ontkracht, met name de
leer van de drie-eenheid en het onstoffelijk karakter van God de Vader. Maar het vroege
mormonisme was nog niet toe aan dat soort bedenkingen en aan theologische controverses. Over
het algemeen hielden mormoonse bekeerlingen zich aan traditionele begrippen over God zoals ze die
uit hun eigen christelijke achtergrond hadden meegekregen.78 Dat blijkt ook uit de “Lectures on
Faith” die in 1834 in Kirtland besproken werden.79 Zelfs als christelijke theologen diepgaander over
wezen en attributen discussieerden, voor de gemiddelde gelovige waren traditionele concepten
voldoende. Die concepten gingen uit van de Bijbel en wat daar over God stond was niet in
tegenspraak met het eerste visioen. Ook het Nieuwe Testament stelt de Vader en de Zoon als
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afzonderlijke personen voor die éénstemmig optreden. Ook Stefanus zag de hemelen geopend en de
Zoon staande aan de rechterhand van de Vader. Vroege bekeerlingen tot het mormonisme moesten
hun ideeën over God niet wijzigen, precies omdat het mormonisme geen strakke geloofsbelijdenis
over God bezat. Zendelingen gingen dus niet in discussie over de aard van God. Wat bekeerlingen
vooral overtuigde was het Boek van Mormon, de herstelling van de oorspronkelijke kerk en van het
priesterschap, de roeping van een levend profeet en de vergadering van Israël met het oog op
Christus’ wederkomst.
Joseph Smith zou gedurende zijn leven wel de lichamelijkheid van de Vader en de Zoon met
groeiende nadruk verkondigen, en in de vroege jaren 1840 de bijzondere aard van God gedurfder
definiëren, maar zelfs hij greep niet terug naar zijn eerste visioen om het te illustreren. De reden kan
eenvoudigweg zijn dat in zijn herinnering het visioen uit zijn jeugd enkel met zijn persoonlijke
bekering en met de keuze tussen kerken te maken had. Daartoe was hij in gebed gegaan, niet om de
aard van God te ontdekken.80 Dat bevestigt elk van de vier verslagen. De aard van God verduidelijkte
hij in de loop der volgende jaren, door studie van de Schriften en bijkomende openbaringen en
visioenen.
Dit punt en de vorige verklaren waarom het eerste visioen in de schaduw bleef. Het is wel
aannemelijk dat sommige leden gehoord hadden dat Joseph Smith op jonge leeftijd een bijzondere
goddelijke manifestatie had ervaren, maar, voor zover historisch onderzoek heeft uitgewezen, vond
niemand het de moeite om het te noteren in brieven of dagboeken. Er was veel meer in het heden
om Joseph als profeet aan het werk te zien.

4.3 De kwarteeuw na de dood van Joseph Smith
Joseph Smith stierf de marteldood op 27 juni 1844. Diep
aangegrepen door het wegvallen van de eerste kerkpresident,
schreef apostel John Taylor een hartstochtelijk in memoriam
waarin hij ook de eminente positie van de profeet uitriep:
Joseph Smith, de profeet en ziener des Heren, heeft, Jezus
alleen uitgezonderd, meer gedaan voor het heil van de
mensen in deze wereld dan enig ander mens die hier ooit
heeft geleefd. In de korte tijdsspanne van twintig jaar heeft
hij het Boek van Mormon het licht doen zien, dat hij door
de gave en macht van God had vertaald, en is het middel
geweest om het in twee werelddelen uit te geven; hij heeft
de volheid van het eeuwigdurend evangelie, daarin vervat,
naar de vier hoeken der aarde doen uitgaan; heeft de
Dodenmasker van Joseph Smith, in
openbaringen en geboden die dit boek der Leer en
plaaster genomen op 28 juni 1844
Verbonden vormen, doen verschijnen, en vele andere wijze
geschriften en aanwijzingen voor het welzijn der mensenkinderen; hij heeft vele duizenden
heiligen der laatste dagen vergaderd, een grote stad gesticht en een vermaardheid en naam
nagelaten die niet kunnen worden uitgewist.81
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De “korte tijdsspanne van twintig jaar” behelst Joseph’s verwezenlijkingen van 1824 tot 1844, dus
vanaf de bezoeken van de engel Moroni die het verschijnen van het Boek van Mormon mogelijk
maakten. Zeker, John Taylor wilde de nadruk leggen op het uitzonderlijke van de korte periode om
zoveel te realiseren. Toch illustreert het overslaan van het eerste visioen hoezeer die gebeurtenis
nog buiten het gezichtsveld bleef.
Voor de zwaar getroffen Heiligen der Laatste Dagen begon nu een uiterst uitdagende periode. De
verdrijving uit Nauvoo, de tocht naar het Westen, de vestiging in de grote Zoutvallei, de verdere
emigratie van tienduizenden mormonen, de kolonisatie van een enorm gebied en de groeiende
spanningen met de Amerikaanse regering zouden het leven grotendeels beheersen.
In de publicaties van die periode bleven verwijzingen naar het eerste visioen zeldzaam. In 1849
verwees apostel Orson Pratt ernaar als illustratie van de afzonderlijke personen van de Vader en de
Zoon – het eerst bekend gebruik om de doctrine te ondersteunen.82 In 1851 verscheen de Parel van
Grote Waarde – toen nog geen Schriftuur, maar een compilatie van een twintigtal uiteenlopende
teksten, waaronder delen van het verslag van 1838 (zie hierboven).83 Zo kreeg het relaas van het
eerste visioen wel iets meer bekendheid. Toch bleef het gebeuren opvallend onvermeld in apostel
Parley Pratt’s belangrijke Key to the Science of Theology, gepubliceerd in 1855, dat het mormoons
concept van de Godheid beschreef. Ook de heruitgaven van zijn succesvol A Voice of Warning bleven
de volle aandacht op Bijbelse visioenen en profetieën leggen, gevolgd door de hedendaagse
tegenhangers vanaf de verschijning van Moroni.
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5 Ontwikkeling tot een fundamentele gebeurtenis
5.1 Het eerste visioen wordt uitgebeeld
De aandacht voor het eerste visioen begon toe te nemen in de laatste decennia van de negentiende
eeuw. In februari 1869 gaf apostel Orson Pratt in het Tabernakel in Salt Lake City een uitgebreide
toespraak over de veertienjarige Joseph Smith en het eerste visioen.84 Zich baserend op het verslag
van 1838, vertelde Orson Pratt op pakkende wijze de gebeurtenis. Zijn beschrijving herinnerde aan
de roeping van Mozes voor de brandende braamstruik die toch niet door het vuur verzengde. Net
zoals bij Mozes, kreeg het grandioze tafereel van het eerste visioen aldus een funderende dimensie
voor wat zou volgen.
Niets ankert een gebeurtenis beter in het
geheugen dan het beeld. De vermoedelijk
eerste picturale voorstelling van het eerste
visioen verscheen in 1873 als een ets,
hoewel spottend bedoeld in een antimormoons boek (zie illustratie).85
In de jaren 1870 schilderde de Deense
bekeerling C. C. A. Christensen een reeks
taferelen uit de mormoonse geschiedenis.
Vanaf 1878 toerde hij ermee rond in Utah
voor panoramische voordrachten.86 Het
eerste van deze taferelen verbeeldde het
eerste visioen. De presentatie ervan, voor
de vele toeschouwers in alle delen van het
gebied, vestigde het beeld van het visioen
als beginpunt van de mormoonse
geschiedenis. Jammer genoeg is het
tafereel met het eerste visioen later
verloren gegaan.
Samen met het beeld kwam de muziek. Een
24-jarige bekeerling uit Engeland, George
Manwaring, was zo onder de indruk van
het eerste tafereel geschilderd door
Christensen dat hij er een gedicht over
schreef. Op muziek gezet, werd het in 1884
een lied voor de zondagsschool: “Joseph
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Smith’s eerste gebed”, beter bekend als “O, hoe lief’lijk was de morgen”. Het geeft ook een idee hoe
het schilderij van Christensen eruit moet gezien hebben:
Oh, how lovely was the morning!
Radiant beamed the sun above.
Bees were humming, sweet birds singing,
Music ringing thru the grove,
When within the shady woodland
Joseph sought the God of love.

O hoe lief’lijk was de morgen,
helderblauw de hemelboog,
bijen gonsden, vogels zongen,
lentebloesems streelden ’t oog,
toen in ’t lommer van een bosje
Joseph tot de Heer zich boog.

Humbly kneeling, sweet appealing—
’Twas the boy’s first uttered prayer—
When the pow’rs of sin assailing
Filled his soul with deep despair;
But undaunted still he trusted
In his Heav’nly Father’s care.

Need’rig smeekte hij om wijsheid,
’t was zijn eerste luid gebed,
toen door kwade, duist’re machten
hem het spreken werd belet.
Maar toch werd zijn vast vertrouwen
op de Here niet ontzet.

Suddenly a light descended,
Brighter far than noonday sun,
And a shining glorious pillar
O’er him fell, around him shone,
While appeared two heav’nly beings,
God the Father and the Son.

Plots’ling kwam een licht van boven,
heller dan de middagzon;
in een vuurkolom, zo heerlijk
dat hij ’t niet beschrijven kon,
stond een tweetal heil’ge Wezens,
God de Vader en de Zoon.

“Joseph, this is my Beloved;
Hear him!” Oh, how sweet the word!
Joseph’s humble prayer was answered,
And he listened to the Lord.
Oh, what rapture filled his bosom,
For he saw the living God.

‘Joseph, dit is mijn Geliefde,
luister nu naar zijn gebod.’
Joseph, die zijn beê verhoord kreeg,
hoorde toe met stil genot.
O, wat vreugd gloeid’ in zijn boezem,
want zijn oog aanschouwde God.

“Joseph Smith’s eerste gebed” groeide uit tot een van de meest geliefde mormoonse lofzangen, in tal
van talen vertaald.87 Het lied had dan ook een grote impact op de beeldvorming en de
bewustwording van het eerste visioen in de kerkgeschiedenis. Later zou het als achtergrondmuziek
dienen in de kerkfilms die het eerste visioen voorstellen.
In 1880 werd de Parel van Grote Waarde, nu in een minder uitgebreide versie, als Schriftuur
ondersteund. Naast het Boek van Mozes en het Boek van Abraham nam de Geschiedenis van Joseph
Smith er een prominente plaats in. Daarmee hoorde het verslag van het eerste visioen nu tot de
mormoonse heilige Schrift. Van dan af vermenigvuldigen de verwijzingen ernaar in tijdschriften,
handboeken en toespraken.
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Tegen het einde van de negentiende eeuw werd
het eerste visioen zo funderend voor het
mormonisme geacht dat de kerkleiding opdracht
gaf er een glasraam in het “Heilige der Heilige” in
de Salt Lake Tempel aan te wijden. 88
Holy of Holies in de Salt Lake Temple 
Het glasraam 

In het zog daarvan tooiden heel wat latere tempels en
kerkgebouwen zich met een glasraam dat het eerste
visioen voorstelt. Mijn eigen wijk, de oudste wijk in
Utah als deel van de Salt Lake Stake, vertoont zo’n
indrukwekkend glasraam achter
het podium in
het zicht van
het publiek.

Daarnaast
werd het
eerste visioen
een van de
meest frequente
onderwerpen
voor artistieke uitbeelding.89
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5.2 Uitbouw van de historische en doctrinale betekenis
Zoals vermeld verwees apostel Orson Pratt reeds in 1849 naar het eerste visioen als illustratie van de
afzonderlijke personen van de Vader en de Zoon. Het is echter pas rond 1880, wanneer ook het
relaas en de artistieke voorstellingen van het eerste visioen onder de bevolking gemeengoed
worden, dat kerkleiders naar het eerste visioen beginnen te verwijzen voor zijn uitzonderlijke
historische en doctrinale betekenis. Niet dat er enige nieuwe doctrine in zat: dat de Vader en de
Zoon afzonderlijke personen zijn, elk met een goddelijk lichaam van vlees en beenderen, was
algemeen bekend vanuit de leringen van Joseph Smith en hoorde tot de specifieke kenmerken van
het mormonisme. De leer over de aard van de godheid was dus vrij duidelijk. Het relaas van het
eerste visioen maakte het echter mogelijk dat moment in 1820 voor te stellen als de kostbare herontdekking van verloren waarheid en als beginpunt van de herstelling, in een breder kader van de
wereldgeschiedenis.
Volgende onderdelen vertellen in welke termen drie belangrijke kerkleiders dit in die periode hebben
verwoord. Hun benadering illustreert hoe het eerste visioen naar een prioritaire plaats in de
geschiedenis van het mormonisme verhuist.

John Taylor
In 1879 schetst John Taylor, toen president van het Quorum der
Twaalf Apostelen, de geschiedenis van openbaring en
priesterschap door de eeuwen heen, van Adam over Noah,
Abraham, Melchizedek en Mozes; dan komt de bediening van
Christus zelf, gevolgd door het werk van zijn discipelen, ook onder
de Nephieten. Elder Taylor stelt dan Joseph Smith als volgende in
de reeks voor, met als beginpunt het eerste visioen. Zo komt
Joseph Smith duidelijker in de lijn te staan van alle profeten van
wie de roeping begon met een goddelijke bevestiging.
Opmerkenswaard is dat Elder Taylor het eerste visioen vertelt
voorafgegaan door de woorden: “Ik kan u vertellen wat hij mij
erover verteld heeft.” John Taylor was immers een nauwe medewerker van Joseph Smith, tot apostel
geordend in 1838, en getuige van de moord op de profeet in 1844. Zijn naverteld relaas van het
eerste visioen sluit naadloos aan bij de tekst van 1838, maar toch leren we een bijkomend element,
namelijk hoe de afvalligheid van de leer beschreven werd:
Hij [Joseph Smith] stelde dan een vraag met betrekking tot de verschillende religies die hem
omringden. Hij vroeg welke de juiste was want hij wilde het rechte pad kennen en er op wandelen.
Aan hem werd gezegd dat geen van hen juist was, dat ze allen van de juiste weg waren afgeweken,
dat zij God, de bron van levend water, hadden verlaten, en de waterbakken hadden uitgehakt,
lekkende bakken, die geen water houden. 90
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De beelden van het water en de waterbakken zijn een echo van Jeremia 2:13, waar de profeet
Jeremia de woorden van de Heer over de afval en ontrouw van Israël verwoordt. Die bijkomende
woorden over wat de Heer in het eerste visioen zegde, kunnen op twee manieren verklaard worden.
Ofwel tonen ze aan hoe Joseph Smith met mondjesmaat, in gesprekken met vertrouwelingen, meer
vertelde over wat hij vernam in de “vele andere dingen” die hij in vorige verslagen “niet kon
opschrijven”. Elder Taylor brengt hier trouw over wat hij van Joseph vernam. Ofwel parafraseert
Elder Taylor het begrip van de afvalligheid, waar het in het eerste visioen over gaat, met andere,
maar vertrouwde Schriftuurlijke termen. Allicht was het in die tijd gebruikelijk om soepel met
wisselende Bijbelse uitdrukkingen een bepaald concept uit te drukken – zeker bij sprekers die
uitermate met de Schriften vertrouwd waren. We moeten dus soms niet teveel zoeken achter het
feit dat de woorden wisselen in verschillende versies van eenzelfde verhaal, net zoals dat trouwens
ook in de Bijbel gebeurt, bijvoorbeeld in gebeurtenissen van Jezus’ leven zoals verhaald door de
onderscheiden evangelisten.

George Q. Cannon
Een toespraak van 1883, gegeven door George Q. Cannon, eerste
raadgever in het Eerste Presidium, profileert de nieuwe nadruk op
het eerste visioen bijzonder sterk. Elder Cannon beschrijft eerst de
visie van christelijke kerken over de afgesloten openbaring: zijzelf
zijn verantwoordelijk voor de stilte van God aangezien ze niet meer
geloven dat hij met levende profeten kan spreken. Vandaar ook
het verlies van kennis over het wezen van God en de ontwikkeling
van afwijkende ideeën. Elder Cannon stelt wel dat er door de
eeuwen heen vele mensen zijn geweest “die licht ontvingen en een
mate van de Geest van God”. Daar rekent hij bijvoorbeeld
Mohamed toe in de inspiratie die deze ontving om met afgoderij
en meergodendom af te rekenen. Maar algemeen gezien was de
wereld in onwetendheid over het wezen van God gedompeld:
Het algemeen sektarisch idee was dat Zijn middelpunt nergens was en Zijn omtrek overal. Er
was nagenoeg geen mens op aarde die een juist begrip van God had; er heerste de meest
ondoorzichtige onwetendheid; en zelfs de bedienaars van religie konden het ware begrip niet
vatten en er was het mysterie dat de Drie-eenheid werd genoemd. Maar dit alles werd in een
oogwenk weggevaagd door de verschijning van de Almachtige zelf – door de verschijning van
God, de Vader, en Zijn Zoon Jezus Christus, aan de jongen Joseph Smith, toen deze in het bos
neerknielde, God smekende voor kennis aangaande Hem en aangaande het Evangelie van
zaligheid. In één ogenblik verdween alle duisternis, en opnieuw was er een man op aarde,
belichaamd in het vlees, die God had gezien, die Jezus had gezien, en die de persoonlijkheid
van beiden kon beschrijven… Deze openbaring vaagde alle misverstanden en valse begrippen
weg… Jozef zag dat de Vader een vorm had, dat Hij een hoofd had; dat Hij armen had; dat Hij
ledematen had; dat Hij voeten had; dat Hij een gelaat had en een tong om zijn gedachten mee
uit te drukken; want Hij zei tot Joseph: ‘Dit is Mijn geliefde Zoon’ – wijzend op de Zoon – ‘hoor
Hem’.91
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Niet alleen krijgt het eerste visioen hier een fundamentele geschiedkundige plaats toegewezen als
eindpunt van de Grote Afval, maar de nadruk op de gedetailleerde lichamelijkheid van God maakt er
een sterke doctrinale bekrachtiging van. Als conclusie stelt Elder Cannon de chronologie bij: “Er kan
geen geloof zijn dat niet gebouwd is op een juist begrip van God onze Vader. Daarom, alvorens zelfs
engelen kwamen, kwam Hijzelf, vergezeld van Zijn Zoon, en openbaarde Zichzelf opnieuw aan de
mens op de aarde.”

B. H. Roberts
Op het einde van de negentiende eeuw komen we in een
periode waar academisch geschoolde kerkleiders met
grotere zorg de leer van de kerk beginnen te systematiseren
en het godsdienstonderwijs ernaar richten. De eerste vijftig
jaar van de kerkgeschiedenis (1830–1880) hadden een grote
erfenis nagelaten van openbaringen, verklaringen, artikelen,
pamfletten en geschiedschrijving, inclusief evoluerende en
soms contradictorische denkbeelden. De kerkleiding achtte
een duidelijker ordening en scherpstelling van de leer
wenselijk. Tot de bekendste namen die deze opdracht op zich
namen hoorden apostel James Talmage (van vorming
geoloog), apostel John A. Widtsoe (van vorming bioloog) en
zeventiger B. H. Roberts (van vorming historicus). Hun
boeken zouden het mormonisme als een heldere en logische
godsdienst omlijnen.92
In 1893 publiceerde B. H. Roberts het nauwkeurig gestructureerde Outlines of Ecclesiastical History,
dat vier periodes omvatte: de instelling van de kerk in Christus’ tijd, de afval, de Reformatie en de
herstelling van het evangelie. Het eerste visioen opent de vierde periode. In dat deel behandelt
Sectie 1 de periode vanaf de geboorte van Joseph Smith tot de publicatie van het Boek van Mormon.
We treden “de bedeling van de volheid der tijden” in. Roberts verhaalt het eerste visioen nauwkeurig
met de gegevens van de verslagen van 1838 en 1842, maar wijdt dan een volledig onderdeel aan het
belang van het visioen in vijf punten:93
- Ten eerste deed het visioen de uitvindsels van mensen teniet met betrekking tot de persoon van
God: God heeft een lichaam en de mens is naar zijn evenbeeld geschapen. In een voetnoot voegt
Roberts de latere lering van Joseph Smith er aan toe: “God zelf was eens zoals wij nu zijn, en is een
verheerlijkte Mens.”
- Ten tweede bewees het visioen duidelijk dat de Vader en de Zoon gescheiden personen zijn. “Hun
eenheid, waarvan de Schriften spreken, is er een van overeenstemming in gevoelens en in doel”.
- Ten derde verdelgde het visioen “de rommel van menselijke dogma’s en traditie” die zich door de
eeuwen heen had opgestapeld sinds de bediening van de Messias op aarde; God erkende “geen
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enkele van de sekten van het Christendom als zijn kerk, noch hun geloofsbelijdenissen als zijn
evangelie”.
- Ten vierde toonde het visioen hoe foutief de christelijke wereld wel was “in de bewering dat alle
openbaringen was opgehouden”.
- Ten vijfde maakte het visioen een getuige van God op aarde: “… een man leefde die met recht kon
zeggen dat God leefde en dat Jezus de Christus was, want hij had hen gezien en met hen
gesproken”.
Deze en andere gezagsvolle uitspraken van kerkleiders zorgden ervoor dat het eerste visioen een
prominente plaats in de hedendaagse kerkgeschiedenis begon in te nemen.

6 Na 1900 – “De grootste openbaring ooit”
Van prominente plaats in de hedendaagse kerkgeschiedenis groeide het eerste visioen zelfs uit tot
meer: “De dag zal komen dat het eerste visioen algemeen aanzien zal worden als de meest
belangrijke gebeurtenis in de wereldgeschiedenis, op de openbaring van het godschap van Jezus
Christus na”, schrijft John Henry Evans, lid van het algemeen bestuur van kerkelijk onderwijs, in
1905.94 Diezelfde hulde klinkt door de hele twintigste eeuw heen.
In 1975 verklaarde kerkpresident Spencer W. Kimball: “Die ochtend in het bos in New York toen de
Vader en de Zoon Joseph Smith bezochten, was waarschijnlijk de grootste openbaring die de wereld
ooit gekregen heeft.”95 Volgens apostel James E. Faust in 1984: “Nooit is er een glorieuzer,
controversiëler of belangrijker gebeurtenis in de geschiedenis van Joseph Smith geweest dan dit
visioen. Het is mogelijk de allerbelangrijkste gebeurtenis op aarde sinds de Opstanding [van Jezus
Christus].”96
Kerkpresident Gordon B. Hinckley in 1998:
Onze volledige zaak als leden van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen
rust op de betrouwbaarheid van dit glorieuze eerste visioen. Het was het ontsluiten van het
gordijn om deze periode te openen, de bedeling van de volheid der tijden. Niets van waar we
onze doctrine op stoelen, niets van wat we onderwijzen, niets waar we naar leven is van groter
belang dan deze initiële verklaring. Ik stel dat als Joseph Smith met God de Vader en met zijn
geliefde Zoon gesproken heeft, dan is al waarover hij gesproken heeft waar. Dit is het scharnier
waarop de poort draait die toegang geeft tot het pad van zaligheid en eeuwig leven.97
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6.1 Hoe is de groei in betekenis te verklaren?
Waarom het eerste visioen zoveel jaar in de schaduw bleef is hiervoor besproken (zie 4.1en 4.2).
Maar wat veroorzaakte de kentering waardoor het uit de schaduw trad en zo’n grootschalige
dimensie aannam? Het blijkt een heel normale ontwikkeling te zijn, die ook voor vele andere
historische gebeurtenissen geldt.

Retroactieve herschikking van het verleden
Vaak krijgt een gebeurtenis pas zijn betekenis door latere gebeurtenissen. Als veertienjarige vertelde
Joseph Smith dat hij een visioen had ervaren. Maar meer mensen, zeker in periodes van
godsdienstige opwinding of bij een aangrijpende gebeurtenis, claimen zo’n goddelijke ervaring. Op
het moment zelf krijgt zo’n verhaal dan ook weinig of geen aandacht, of het stuit op irritatie en
afwijzing. Het zijn pas latere gebeurtenissen die zo’n ervaring een andere dimensie kunnen geven.
Historici noemen dit “retroactieve herschikking van het verleden”.98 Dit betekent dat een schijnbaar
klein voorval pas betekenisvol wordt door grotere gebeurtenissen die er op volgden. Dat initieel
voorval wordt dan “herschikt” in termen van belangrijkheid. Het eerste visioen zou niets meer
betekenen dan de persoonlijke ervaring van een knaap als er geen Boek van Mormon op gevolgd
was, de oprichting van de kerk, de vervolgingen en de uittocht van een volk, de vestiging van
honderdduizenden in het Amerikaanse westen en de bevestiging van het mormonisme als een
nieuwe godsdienst. Het is pas bij de terugblik naar die indrukwekkende reeks prestaties dat het
meest prille beginpunt, destijds onopvallend, een heel andere dimensie begint te krijgen.
Mozes’ ontmoeting met God in de brandende braamstruik zou nooit later vermeld zijn zonder het
epische vervolg van Israëls geschiedenis. De geboorte van Jezus, nu op 25 december zowat de
belangrijkste feestdag ter wereld, zou niemand kennen zonder wat er dertig jaar na die geboorte
gebeurde. Paulus’ voorval op de weg naar Damascus zou niets voor het christendom betekenen
moesten zijn later zendingswerk en zijn brieven geen effect hebben gehad. Wat Mohammed vertelde
over de verschijning van de engel Gabriël – het begin van zijn religieus leven – kreeg pas de betekenis
van een fundamentele openbaring nadat de islam zich gevestigd had. De visioenen van Bernadette
Soubiroux zouden de al lang vergeten ervaringen van een veertienjarig meisje aan een grot in
Lourdes gebleven zijn zonder de latere mirakelen aan die grot en de bouw van een bedevaartsoord
dat nu jaarlijks zo’n vijf miljoen gelovigen aantrekt. Je kan de voorbeelden vermenigvuldigen.
Zo’n retroactieve herschikking gebeurt gewoonlijk pas na vele jaren. Eerst moeten de tussenliggende
gebeurtenissen voldoende historische omvang gekregen hebben. De geschiedschrijving vraagt dan
om een tijdslijn, waarbij liefst een specifiek voorval, dat tot de verbeelding spreekt, de aanvang
markeert. Dat is niet alleen zo in de religieuze context, maar in de geschiedenis in het algemeen. De
inname van Den Briel door de Watergeuzen in 1572 markeerde het begin van de algemene opstand
die tot de Nederlandse onafhankelijkheid leidde. De opvoering van de Stomme van Portici in Brussel
in 1830 markeerde het begin van de Belgische onafhankelijkheidsstrijd. De moordaanslag op Frans
Ferdinand van Oostenrijk in Sarajevo in 1914 markeerde het begin van de Eerste Wereldoorlog. Maar
op het moment zelf van elk van die lokale gebeurtenissen was er nog geen sprake van wat mogelijk
zou volgen.
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Vervolgens moeten er mensen zijn die de aandacht op dat éne specifieke voorval toespitsen, want
vaak zijn er ook andere voorvallen die evengoed in aanmerking kunnen komen om de aanvang van
een groter historisch fenomeen te markeren. Voor de eerste generatie mormonen was het, zoals we
zagen, de komst van de engel Moroni die de nieuwe tijd inluidde. Toen in de jaren 1870 en 1880 het
eerste visioen meer bekendheid onder de leden kreeg en kerkleiders er doctrinale aandacht op
vestigden, daagde het als vanzelf als een vroeger beginpunt van de herstelling. Dan pas drong door
dat Joseph Smith het eerste visioen vermeld had in de gepubliceerde verslagen van 1838 en 1842. De
verschijning van God de Vader en de Zoon maakten die van Moroni niet onbelangrijk, maar wel
ondergeschikt aan een vroeger gebeuren.

Een gezuiverde profilering
Historici wijzen op bijkomende redenen die zeer waarschijnlijk meespeelden in de verschuiving die
het eerste visioen zo’n fundamentele rol toekende in het begin van de twintigste eeuw. De periode,
ongeveer tussen 1880 en 1905, was er een van zware stoornissen en een diepe identiteitscrisis voor
de kerk. In de jaren 1880 hadden tienduizenden leden onnoemelijke offers gebracht en hadden velen
gevangenisstraffen ondergaan om “het Principe” van het meervoudig huwelijk te handhaven tegen
de alsmaar heviger druk van de Amerikaanse wetgeving. Uiteindelijk, geconfronteerd met de
inbeslagneming van kerkelijke eigendommen, inclusief de tempels, moest kerkpresident Wilford
Woodruff toegeven. Het “Manifesto” van 1890 kondigde het einde van de polygamie aan. Binnen de
kerk was de overgang naar een monogame maatschappij niet vanzelfsprekend. Naast de praktische
implicaties voor de bestaande meervoudige gezinnen, doorliepen veel kerkleiders en gewone leden
ook een uitdagend aanvaardingsproces. Iets waar ze zo voor gestreden hadden, overtuigd dat het
Gods wil was, werd opgegeven. Niet iedereen kon zich dus met het Manifesto verzoenen. Andere
kerkleden daarentegen verwelkomden het met opluchting. Maar ook de buitenwereld moest nog
overtuigd worden. De pers en de literatuur, niet alleen in de Verenigde Staten, maar zowat overal ter
wereld, vereenzelvigde het mormonisme nog steeds met een afstotelijke karikatuur van polygamie.
Dat beeld verbeterde niet toen bleek dat er na 1890 in het geheim nog meervoudige huwelijken
voltrokken werden, gedekt door een ambigue interpretatie van het Manifesto van 1890. De
controverse tegen de mormoonse kerk werd op een nieuwe spits gedreven door een brede coalitie
van protestantse kerken naar aanleiding van de verkiezing van apostel Reed Smoot in 1903 tot de
Amerikaanse senaat in Washington. Die pijnlijke strijd dwong de kerkleiding om eens en voor goed
korte metten te maken met de polygame periode, wat gebeurde in het “Tweede Manifesto” van
1904.99
In heel die gespannen sfeer, die van 1880 tot vroeg in de jaren 1900 heerste, was het belangrijk voor
de kerkleiders om de eigenlijke fundering van het herstelde evangelie op de voorgrond te plaatsen
en zo het vertrouwen te herstellen.100 De aanzienlijke nadruk op het eerste visioen in die periode kon
de kerkleden rond een hogere gedachte verenigen, namelijk het beginpunt van de herstelling en de
goddelijke roeping van Joseph Smith. Met de verschijning van de Vader en de Zoon kwam ook meer
nadruk op een vertrouwde christelijke dimensie te liggen, eerder dan op de engel Moroni en wat het
mormonisme deed afwijken van anderen. Sommige historici zien de krachtige klemtoon op het
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eerste visioen dan ook als de uitdrukking van een gezuiverde profilering om zo de beladen erfenis
van de polygamie te bedwingen.101 In die “terug naar de oorsprong”–beweging speelde allicht ook
mee dat steeds minder leden Joseph Smith persoonlijk hadden gekend. Zijn werk en persoonlijkheid
moesten in herinnering gebracht worden. Historicus James B. Allen verwoordt het zo:
Toen Orson Pratt in 1881 stierf bleven er nog maar twee algemene autoriteiten in de kerk over die
tot hun ambt in de tijd van Joseph Smith geordend waren: John Taylor en Wilford Woodruff. Er
waren nog wel veel oudere leden die Joseph Smith gekend hadden, maar er waren er nu veel meer
die hem nooit gezien hadden, inclusief veel tweede en derde generatie mormonen. Deze mensen
gingen daarenboven door een periode van intense religieuze crisis toen nieuwe federale wetten
de vervolging tegen polygamie deden toenemen en het voortbestaan van de kerk zelf bedreigden.
De tijd was rijp voor het doordringen met een vernieuwde identiteit rond de stichtende profeet:
de heiligen er aan herinneren wat hun ware erfenis was, en wat Joseph Smith’s getuigenis voor
hen persoonlijk betekende. Het eerste visioen was een natuurlijk middel voor dat doel, en een
nieuwe generatie van schrijvers kon dan ook niet nalaten het te gebruiken.102

6.2 Veelzijdige aanwendingen van het eerste visioen
Hoezeer het eerste visioen in de loop der jaren een verdere prominente positie innam blijkt uit het
veelzijdig gebruik ervan. Soms horen daar ook ongewenste neveneffecten bij.

Als onderwijsmiddel
Vanaf 1900 vermelden alle tijdschriften en lesboeken van de kerk het eerste visioen regelmatig. Het
dient niet alleen om de goddelijke roeping van Joseph Smith te illustreren, maar ook om gerelateerde
aspecten te onderwijzen: de lichamelijkheid van God, de gescheiden personen van de Vader en de
Zoon, de verhouding tussen hen beiden, de realiteit van de opstanding van de Heiland, het bestaan
van Satan, de geschiedenis van de voorafgaande afval, het principe van levende openbaring en de
kracht van geloof en gebed. In 1902 werd Joseph Smith’s geschiedenis in de Parel van Grote Waarde
ingedeeld in verzen, wat de Schriftuurlijke indruk ervan verhoogde en snelle verwijzingen mogelijk
maakte.
Ook in onze tijd blijft het eerste visioen benadrukt in de leringen. Eén voorbeeld moge volstaan. In de
jaarlijkse Leringen van kerkpresidenten was Spencer W. Kimball in 2006 aan de beurt. Over het eerste
visioen:
Een nieuwe waarheid, een denkbeeld dat talloze mensen op aarde niet begrepen, barstte los en
op dat moment was er op de hele aarde maar één persoon die absoluut zeker wist dat God een
persoon is, dat de Vader en de Zoon afzonderlijke personen zijn met [verheerlijkte] lichamen van
vlees en beenderen [en dat hij] naar hun beeld was geschapen. (…) Alleen dit volledige visioen van
Joseph kon de mist van eeuwen doen optrekken. (…) Deze jongeman werd de belangrijkste
hoeveelheid kennis toevertrouwd ooit bekend aan de mens. Bedenk dat op die voorjaarsochtend
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geen enkele persoon in de hele wereld absolute kennis van God had. Er waren veel goede mensen,
maar zij leefden al eeuwenlang in geestelijke duisternis. Maar nu was er een jongen die het wist.
(...) Joseph wist het absoluut zeker, zo zeker als geen enkele levende ziel. Hij wist dat God leeft,
dat Hij een [verheerlijkte] persoon is met vlees en beenderen en een persoonlijkheid, net als wij,
en dat wij naar zijn beeld zijn. Hij wist dat de sinds eeuwen verkondigde bewering dat de drie
Goden één wezen waren, een misleidende mythe was. Hij wist dat de Vader en de Zoon twee
afzonderlijke wezens zijn met een eigen vorm, stem en (...) persoonlijkheid.103
De waarheden die president Kimball hier benadrukt zijn alle deel van de mormoonse leer. Maar zijn
voorstelling van Joseph’s ervaring is een retroactieve herschikking van het verleden: op het moment
zelf van het eerste visioen realiseerde Joseph Smith zich nog geen enkele van die leringen. Dit soort
voorstelling is goed bedoeld, maar het maakt het kerkleden moeilijker om zo’n benadering te
harmoniseren met de oorspronkelijke, innige ontboezemingen van Joseph Smith zelf. De jongen ging
niet bidden om theologie te ontdekken.
Een ander mogelijk storend effect is de voorstelling van het eerste visioen als een kantelmoment in
doctrinale geschiedenis. B. H. Roberts definieerde op die manier de voorgaande periode als een
“rommel van menselijke dogma’s en traditie” en haalde alle christelijke kerken neer voor hun
verwerping van levende openbaring. 104 Bruce R. McConkie roemt het eerste visioen als het middel
waardoor “de geloofsbelijdenissen van het christendom aan gruzelementen werden verbrijzeld”.105
Die conclusie lijkt toch wel een vertekening van wat het verslag van het eerste visioen laat verstaan:
“de geloofsbelijdenissen” van de zich bekampende sekten worden wel veroordeeld, alsmede
verdorvenheid en schijnheiligheid, maar niet al het goede in andere kerken. Joseph Smith stelde later
dat alle kerken delen van de waarheid bezitten en dat de geest van Christus op elke mens ten goede
kan inwerken.106 Het eerste visioen onderwijzen als een scherpe demarcatielijn tussen algemene
afvalligheid en herstelling van de volheid van waarheid kan bijgevolg polariserend werken en een
negatieve houding ten overstaan van andere gelovigen aanvuren. Toespraken over die afvalligheid,
zeker in vroegere jaren, schetsen daarenboven vaak een karikaturaal beeld van christelijke kerken,
alsof ze allen worstelen met een onbegrijpelijke drie-eenheid en alsof ze geen contact met een
monddode God kunnen hebben.

Als zendingstool
In 1910 publiceerde de kerk een aparte brochure “The Prophet Joseph Smith Tells His Own Story”,
met de tekst van het verslag van 1838, voor gebruik in het zendingswerk. Daarmee werd het eerste
visioen in een gedetailleerde vorm de prioritaire boodschap van de zendelingen. De brochure zou tot
ver in de twintigste eeuw in honderden herdrukken en in vele talen verschijnen. Ontelbare
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bekeerlingen maakten met de kerk kennis via die brochure. In 1952 ordende de kerk de presentaties
van de zendelingen in “lessen” zodat het onderwijs van het evangelie systematischer zou verlopen.
Het eerste visioen werd het onderwerp van de eerste les.107 Diezelfde prioriteit bleef behouden in
achtereenvolgende herzieningen van het “plan” om onderzoekers te onderwijzen, hoewel de reden
om het eerste visioen meteen te vermelden van het ene naar het plan al eens verschilde. Het
onderwijzen van het eerste visioen maakt het immers mogelijk verschillende aspecten te
benadrukken. In het onderwijsplan van 1952 diende het eerste visioen voor het onderwijzen van de
herstelling van de kennis van de ware aard van God; in de plannen van 1961 en 1973 voor het
onderwijzen van de herstelling van de ware kerk; in het plan van 1986 voor het onderwijzen dat Jezus
de Christus is.108 Dat laatste lag in de lijn van een sterke focus op Christus in de jaren 1980 toen de
kerk haar christelijke aard wilde benadrukken.
Het huidig onderwijsplan, Predik Mijn evangelie, vermeldt eveneens het eerste visioen in de eerste
les, maar plaatst het in een breed historisch kader van Gods liefde voor de mens, wat zich uit in
achtereenvolgende bedelingen van het evangelie sinds Adam. Na de grote afval kwam dan het
moment van een nieuwe bedeling, die God inleidde door het eerste visioen, gevolgd door het
verschijnen van het Boek van Mormon. Tussen de vele punten die de zendelingen in les 1 moeten
trachten te behandelen, krijgt het eerste visioen minder ruimte dan in vorige onderwijsplannen.

Als toetssteen van getuigenis
Verschillende leden van het Eerste Presidium hebben gesteld dat leerkrachten in het kerkelijk
onderwijssysteem er niet op hun plaats zijn als ze geen sterk getuigenis hebben van de werkelijkheid
van het eerste visioen.109 Elder Robert L. Simpson verklaarde dat “het eerste visioen is de eigenlijke
fundering van deze kerk, en het is mijn overtuiging dat elk lid van deze kerk zijn plicht nakomt in
direct verband met zijn persoonlijk getuigenis en zijn geloof in het eerste visioen”.110

Als pelgrimsdoel
In 1905 vierde de kerk de honderdste verjaardag van Joseph Smith’s geboorte. Ter voorbereiding
daarvan groeide de interesse voor de plaatsen waar hij was opgegroeid. De kerk begon die
historische locaties te kopen voor restauratie van gebouwen en zorgde voor herdenkingsplaten
en -monumenten. Zo huldigde kerkpresident Joseph F. Smith, op 23 december 1905, een
indrukwekkend monument in op Joseph’s geboorteplaats Sharon in de staat Vermont.
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Het volgend historisch moment zou
dan uiteraard 1920 worden, op de
honderdste verjaardag van het eerste
visioen. Die plaats ligt 300 kilometer
meer naar het westen, in Palmyra in
de staat New York. Al in 1907 hadden
kerkleden het initiatief genomen om
de boerderij en omliggende gronden,
waar Joseph Smith als tiener was
opgegroeid, aan te kopen. Een nabij
gelegen woudrijke plek, dat een
idyllische schoonheid uitstraalde, was
allicht de plaats waar de jonge Joseph
was gaan bidden.111 Een beroemde
foto van fotograaf George Edward
Anderson, genomen circa 1907,
vereeuwigde de sfeer (zie foto). In
1916 werd de eigendomstitel van het
domein aan de kerk overgedragen. In
1920 kon de kerk er de honderdste
verjaardag van het eerste visioen
herdenken. Sindsdien is de plaats een
van de pelgrimsplekken waarlangs
mormonen de geschiedenis van de
kerk kunnen beleven.112 Het “sacred
grove” (heilige bos) is dan ook een
begrip op de mormoonse toeristische route geworden.
De volgende etappes in het herdenkingscircuit kwamen er in de jaren 1920 voor de honderdjarige
herdenking van de bezoeken van Moroni tussen 1823 en 1829 in verband met het Boek van
Mormon, op dezelfde locatie in Palmyra. Jaarlijkse conferenties van zendelingen monden uiteindelijk
uit in een grandioos jaarlijks herdenkingsspektakel, de Hill Cumorah Pageant.113 Van de duizenden
bezoekers die daar op af komen gaan een groot aantal ook het “heilige bos” bezoeken. Zich daar
kunnen bezinnen en mediteren is een onuitwisbare ervaring voor elke mormoon die het heeft mogen
beleven.

111

Over de keuze van de plek zie T. Edgar Lyon, “How Authentic are Mormon Historic Sites in Vermont and New
York?” Brigham Young University Studies 9 (Spring 1969):343–45.

112

http://www.mormonheritage.com/sharon-vermont-palmyra-ny-kirtland-ohio/

113

Gerald S. Argetsinger, “The Hill Cumorah Pageant: A Historical Perspective,” Journal of Book of Mormon
Studies 13, nos. 1–2 (2004): 58–69, 171.

56

Als evenement voor herdenkingen
In 1870, vijftig jaar na het eerste visioen, kwam blijkbaar niemand op het idee om er een herdenking
aan te wijden – wat het algemeen gebrek aan bewustzijn ervan bevestigt. In 1920, voor de
honderdste verjaardag, was de ommekeer totaal. De “Onderlinge Ontwikkelingsvereniging”, de
bekende OOV van toen die alle jongemannen en jongevrouwen in de kerk verenigde, zorgde voor
een herdenkingsprogramma met muziek en dramatisering. Evan Stephens, dirigent van het
Mormoons Tabernakelkoor, schreef er speciale muziekstukken voor. De OOV gaf ook een speciale
herdenkingsbrochure uit. Het officieel kerkelijk tijdschrift, The Improvement Era, wijdde de apriluitgave bijna volledig aan de herdenking.114
In 1970, op de honderdvijftigste verjaardag, stond de algemene conferentie van april grotendeels in
het teken van het eerste visioen. Een speciale sessie in het Tabernakel, op vrijdag 3 april, was er
volledig aan gewijd, met een toespraak van kerkpresident Joseph Fielding Smith. De raadgevers in
het Eerste Presidium, Harold B. Lee en N. Eldon Tanner spraken respectievelijk het openings- en het
slotgebed uit. Ook nu was er een speciaal muziekstuk voor geschreven, de halfuur durende cantate
“Palmyra: Spring of 1820”.115 Alleen vond Harold Lundstrom, de muziekcriticus van Deseret News, de
overgang minder geslaagd van de wilde, culminerende, chaotische tonen van koper- en slagwerk, die
de strijd van Joseph met de machten van de duisternis vertolkten en die het Tabernakel deden
daveren, naar een plotse enige viool met zachte enkelvoudige tonen, om de verschijning van de
Vader en de Zoon weer te geven. Nee, volgens hem verwachtte het publiek meer muzikale triomf in
de verschijning van God en Christus. De opmerking van de recensent typeert hoezeer veel kerkleden
het eerste visioen als een soort majesteitelijke intrede, met verplettering van het kwade, waren gaan
aanvoelen.
In 1980, ter gelegenheid van de honderdvijftigste verjaardag van de stichting van de kerk, zorgde het
Jeugdwerk wereldwijd voor een speciaal programma in elke wijk van de kerk. Het thema was “indien
iemand van u wijsheid tekortschiet, laat hem God vragen die aan allen mildelijk geeft en niet
verwijt”, het vers uit de brief van Jakobus dat Joseph Smith aanzette om te bidden. Het programma
verbeeldde twee ouders die aan hun kinderen het verhaal van de herstelling vertellen, met als eerste
tafereel het eerste visioen. De moeder vertelt hoe Joseph naar het bos gaat, een kinderkoor zingt “O,
hoe lief’lijk was de morgen” en de vader vraagt vervolgens aan drie kinderen welke grote waarheden
Joseph Smith leerde aangaande God en Jezus Christus. De voorziene
antwoorden luiden dat de Vader en de Zoon twee afzonderlijke personen
zijn, dat Joseph kon zien hoe zij eruit zien en dat God onze gebeden
beantwoordt.116
Ongetwijfeld zullen er in 2020, op de tweehonderdste verjaardag van het
eerste visioen, herdenkingsevenementen plaatsvinden. Een bepaalde
handel zal er behendig gebruik van maken en zo mogelijk het begrip van het
gebeuren verder ontwrichten.
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Als literatuur
Het eerste visioen is in de twintigste eeuw door een aantal dichters en dramaturgen verwoord. Na
het eerste gedicht van George Manwaring over het eerste visioen – “O, hoe lief’lijk was de morgen” –
volgden er andere, vaak gelegenheidsgedichten, maar ook grotere dichtwerken en literair proza over
de ervaring van de jonge Joseph. Schrijvers mogen erbij fantaseren, met alle gevolgen vandien.
Het zou ons te ver leiden dit hier te behandelen.117 Het volstaat er op te wijzen dat die literatuur, hoe
diepgaand en aangrijpend ook, bijgedragen heeft tot de epische beeldvorming van het eerste visioen.
Hier dus ook het risico van een afwijkende voorstelling van Joseph’s ervaring . En dan kan men
achteraf de eigenlijke verslagen van Joseph Smith, die op zich, voor de beschrijving van een visioen,
sober en coherent zijn, niet goed plaatsen.

7 Besluit
Context en betekenis
Ik had als ondertitel voor dit lange artikel “context en betekenis” gekozen. De betekenis van het
eerste visioen kun je immers moeilijk scheiden van de context die de blik op het visioen kleurt. Voor
Joseph Smith in 1820 of in 1838, voor de eerste generatie bekeerlingen, voor de mormoonse
bevolking rond 1900, voor kerkleiders die kerkleden moeten opwekken en inspireren – het zijn
telkens andere contexten.
Joseph Smith zelf kende het visioen licht wisselende plaatsen toe vanuit zijn ervaringen over de jaren.
Op het moment zelf, op die voorjaarsdag van 1820, betekende het visioen niets meer, maar ook niets
minder, dan een persoonlijke bevestiging aan een zoekende jongen. Het kind blonk van vreugde en
voldoening. Het was geen “eerste”, maar het enige visioen. De jongen kwam er eerlijk maar ook
schuchter en behoedzaam voor uit. Pas toen het grotere werk zich ontplooide daagde het besef dat
zijn visioen inderdaad een “eerste” was geweest. Uit de verslagen van 1832 en 1835 blijkt dat hij de
ervaring dan nog steeds als een persoonlijk signaal zag, op die stille plek in het bos. Pas later, als
openbare gebeurtenissen nieuwe dimensies ontplooiden, besefte Joseph de plaats van het visioen
als aanloop voor zijn grotere opdracht. Toch voelde hij geen behoefte om er enig bijzonder gewicht
aan te verlenen. Andere hemelse ervaringen, openbaringen en visioenen, waarin hij ook zijn
omgeving kon laten delen, overstraalden zoveel meer de ervaring van een solitaire jongen op een
stille plek in een bos.
Door de ervaring te willen opnemen in de kerkgeschiedenis, hoe beperkt hij het ook bedoelde als een
aanloop voor de rest, gaf Joseph Smith echter de controle over het eerste visioen uit handen. Na
enkele decennia zouden de ijver van kerkleiders en de wetten van de geschiedschrijving de betekenis
van het eerste visioen herscheppen. De retroactieve herschikking van het verleden deed het eerste
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visioen ontstijgen aan de stille plek in het bos en oprijzen tot de “grootste openbaring ooit” na de
opstanding van Christus. Zou Joseph Smith zelf dit gewild hebben?
Wat wel zeker is, is dat de picturale voorstellingen van het eerste visioen, de concrete beschrijvingen
ervan in toespraken en lessen, en de vloed aan doctrines die Joseph Smith uit het eerste visioen zou
geleerd hebben, uiteindelijk een vertekend beeld scheppen. Als men van dat beeld uitgaat dan dreigt
inderdaad een breuk met wat Joseph Smith op verschillende momenten kort beschreef als een
aangrijpend moment, een visioen – met alle eigenschappen en beperkingen van een visioen aan een
kind op een stille plek in een bos.

De toon van oprechtheid
Hoe men ook over het verhaal van Joseph Smith oordeelt, aan de oprechtheid van zijn toon kan men
moeilijk twijfelen – of die nu als een intense woordenstroom opborrelt zoals in het verslag van 1832,
als een meeslepend verhaal zoals in het verslag van 1835, als een beheerst relaas als deel van
kerkgeschiedenis in 1838, of als een informatieve samenvatting zoals in het verslag van 1842. Richard
Mouw, een evangelisch theoloog die het mormonisme bestudeerde, zei het volgende over het eerste
visioen:
Mijn instinct zegt me om oprechtheid aan Joseph Smith toe te kennen. Terzelfder tijd, als een
evangelisch christen, geloof ik niet dat de leden van de godheid werkelijk aan hem verschenen
… Dat kan ik niet geloven. En tegelijkertijd kan ik echt niet geloven dat hij zomaar een verhaal
uitvond waarvan hij wist dat het vals was met de bedoeling mensen te manipuleren en macht
te verkrijgen over een godsdienstige beweging. En dus leef ik met een mysterie.118
De Britse dichter en academicus Arthur Henry King (1910–2000), die zich op latere leeftijd tot het
mormonisme bekeerde, schreef dat hij diep onder de indruk van de ongekunstelde, oprechte taal
waarmee Joseph Smith zijn ervaring van het eerste visioen weergaf:
Toen ik voor het eerst Joseph Smith’s geschiedenis las, was ik diep onder de indruk. Het was
niet mijn aard om onder de indruk te raken. Als een deskundige van literaire stijl had ik mijn
leven besteed aan de afwijzing van wat indruk probeerde te maken. Maar toen ik zijn verhaal
las, bedacht ik dat dit buitengewoon was. Dit is een uitermate nuchter en beheerst verslag.
Deze man probeert mij niet van iets te overtuigen. Hij voelt er geen noodzaak toe. Hij stelt wat
met hem gebeurde, en hij stelt het, niet uitbundig, maar zakelijk. Hij probeert mij niet te doen
wenen of mij extatisch te laten voelen. Dat viel me op en dat begon mijn getuigenis op te
bouwen, want ik kon zien dat deze man de waarheid vertelde.119
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