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Lehi’s smeekbede tot zijn zonen 
 

In 2 Nephi 1 vormen de verzen 13 tot 23 een rijke tekst, één groot chiasme, doorvlochten met andere 

chiasmen, contrasten en herhalingspatronen. Het gaat om een totaal van 427 woorden.  

 

De tekst zelf is de aangrijpende bede van een vader tot zijn zonen. In de zinnen ervoor heeft Lehi een 

profetisch overzicht van de geschiedenis gegeven. Hij weet wat de gevolgen van keuzes zullen zijn. 

Na die beschrijving richt hij zich rechtstreeks tot zijn zonen: “Daarom, mijn zonen, wil ik dat gij dit in 

gedachte houdt; ja, ik wil dat gij naar mijn woorden luistert”. Hier pleit nu “een bevende ouder”, die 

zich al dicht “bij het graf” weet, voor de toekomst van zijn kinderen. 

 

Samengevat ziet het chiasme er zo uit (lees de zin bij elke letter met zijn tegenhanger onderaan): 

 

2 Nephi 1:13-23 

A   ontwaak uit de slaap / schudt de ketenen af 

      B   anders:  gevankelijk weggevoerd naar de afgrond van ellende en wee 

            C   verheft u uit het stof 

                  D   ik ben een bevende ouder – weldra in het kille en stille graf 

                        E   maar mijn ziel is verlost – in heerlijkheid – in liefde 

                              F   eerbiedig de inzettingen en gerichten des Heren  

                                   G  ik vrees dat verbolgenheid, vervloeking … u zouden treffen 

                                   G  O, dat deze dingen u toch niet zullen treffen 

                              F   onderhoudt de geboden  

                        E   opdat mijn ziel zich in u verheugt – met blijdschap  

                  D   opdat ik niet met smart naar het graf wordt gebracht 

            C   verheft u uit het stof 

      B   opdat gij niet in gevangenschap zou raken / niet eeuwig vernietigd 

A   ontwaak / schudt de ketenen af 

 

 

In het detail worden bovenstaande hoofdgedachten verder verrijkt met contrasten, herhalingen en 

interne chiasmen. Hierna volgt de volledige tekst: 

 

13    A    O, dat gij wilde ontwaken;  

                                            ontwaken uit een diepe slaap,  

                                                                        ja, uit de slaap der hel,  

               en wilde afschudden de vreselijke ketenen  

                        waarmee gij gebonden zijt,  

                                                            welke de ketenen zijn  

                         die de mensenkinderen kluisteren,  

 

         B    zodat zij gevankelijk omlaag worden gevoerd  

               naar de eeuwige afgrond van ellende en wee. 
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14    C   Ontwaakt! en verheft u uit het stof  

 

         D    en hoort de woorden van een bevende ouder,  

              wiens ledematen gij weldra moet neerleggen in het kille en stille graf,  

                   vanwaar geen enkele reiziger kan terugkeren;  

                        nog slechts enkele dagen en ik ga de weg van al het aardse. 

 

15    E   Maar zie, de Heer heeft mijn ziel uit de hel verlost;  

                  ik heb zijn heerlijkheid aanschouwd  

                      en ik ben voor eeuwig in de armen van zijn liefde gesloten. 

 

16     F  En ik wens dat gij eraan denkt  

                    de inzettingen en gerichten des Heren te eerbiedigen;  

 

         G      a  zie, dat is vanaf het begin  

                       b  de bekommernis van mijn ziel geweest. 

 17             a  Mijn hart is van tijd tot tijd  

                       b  door smart terneergedrukt geweest,  

 

                        want ik heb gevreesd  

                        a   dat de Heer, uw God, u wegens de verstoktheid van uw hart,  

                               b   in de volheid van zijn verbolgenheid zou treffen,  

                                     c   zodat gij voor eeuwig zoudt worden afgesneden en vernietigd. 

                                         Of 

 18                               c   dat een vervloeking u vele geslachten lang zou treffen;  

                               b   en gij door het zwaard en door hongersnood zoudt worden bezocht en gehaat,  

                         a   en worden geleid volgens de wil en de gevangenschap van de duivel. 

 

 19    G       O mijn zonen, dat deze dingen u toch niet zullen treffen,  

                        maar dat gij een uitgelezen en begunstigd volk des Heren zult zijn.  

                               Maar zie, zijn wil geschiede;  

                                    want zijn wegen zijn voor eeuwig gerechtigheid. 

 

20    F  En Hij heeft gezegd:  

               a     Voor zoverre gij mijn geboden onderhoudt,  

                       b   zult gij voorspoedig zijn in het land;  

               a     maar voor zoverre gij mijn geboden niet onderhoudt,  

                       b   zult gij van mijn tegenwoordigheid worden afgesneden. 

 

 21    E   a   En nu, opdat mijn ziel  

                     b   zich in u verheugt  

               a   en mijn hart  

                     b   deze wereld met blijdschap over u verlaat,  

 

         D    opdat ik niet door smart en droefenis tot het graf word gebracht:  

 

         C   verheft u uit het stof, mijn zonen, en weest mannen,  

                      en weest vastbesloten, één van zin en één van hart, in alle dingen eendrachtig,  



 

         B    opdat gij niet in gevangenschap zult geraken; 

 22          opdat gij niet met een zware vervloeking zult worden vervloekt;  

               en ook opdat gij u niet het ongenoegen van een rechtvaardig God op de hals zult halen,  

                      tot de vernietiging toe, ja, de eeuwige vernietiging van zowel ziel als lichaam. 

 

 23    A   Ontwaakt, mijn zonen;  

                    trekt de wapenrusting der gerechtigheid aan.  

                          Schudt de ketenen af waarmee gij gebonden zijt,  

                                 en komt voort uit de donkerheid en verheft u uit het stof. 


