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WELKOM – maximale ti jd:  5 minuten

DIT WERKBOEK GEBRUIKEN

ALS U DEZE AANWIJZINGEN ZIET, VOLG DAN DE INSTRUCTIES

Lees Bekijk Bespreek Overweeg Activiteit

Een persoon 
leest voor.

De hele groep 
kijkt naar de 
video.

Groepsleden 
vertellen elkaar 
zo’n twee tot vier 
minuten lang wat 
ze ervan vinden.

Ieder overweegt 
de video in stilte, 
mediteert erover 
en maakt notities.

Groepsleden 
werken 
gedurende de 
aangegeven 
tijd individueel 
of samen met 
anderen.

Vraag iemand om het gebed uit te spreken.

Laat iemand voor elk gedeelte de tijd in het oog houden.

Elke deelnemer heeft 30 seconden om zijn of haar naam te zeggen 
en iets over zichzelf te vertellen.

Welkom! Dit boekje is bedoeld om u aan zelfredzaamheidsgroepen 
voor te stellen. Dit is een nieuw project van de kerk om leden prakti-
sche vaardigheden te leren en hun geestelijke gewoonten te ver-
sterken. De instructiebijeenkomst vandaag ziet eruit en verloopt als 
de bijeenkomsten van zelfredzaamheidsgroepen die u gaat begelei-
den. Behandel de komende twee uur de volgende onderwerpen:
○	 Wat	is	een	zelfredzaamheidsgroep?
○	 Uw	taak	als	begeleider
○	 Hoe	ziet	een	bijeenkomst	van	een	zelfredzaamheidsgroep	eruit?
○	 Hoe	sluit	men	zich	bij	een	zelfredzaamheidsgroep	aan?
○	 De	administratieve	taken	van	een	begeleider

Gebed:

Tijd:

Kennismaking:

Lees:
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LEREN – maximale ti jd:  85 minuten

WAT IS EEN ZELFREDZAAMHEIDSGROEP? (10 minuten)

‘I Will Provide for My Saints’ [Ik zal in de behoeften van mijn heili-
gen voorzien], op srs .lds .org/ videos. De video staat bij ‘Video 
Resource’ in ‘Facilitating Groups’ [‘Groepen begeleiden’]. (Geen 
video?	Lees	dan	verder.)

Welke uitwerking zal mijn geloof in Jezus Christus op mijn geeste-
lijke	en	materiële	zelfredzaamheid	hebben?

Bespreek:

Het doel van zelfredzaamheidsgroepen is mensen te helpen om 
hun	leefwijze	te	veranderen.	Ouderling	M. Russell	Ballard	heeft	
gezegd: ‘Volgens mij boeken we dankzij raden echte resultaten. 
Bovendien weet ik dat de Heer door raden werkt en dat Hij het 
heelal door een hemelse raad geschapen heeft. Dat staat in de 
Schriften.’ (‘De gezinsraad’, Liahona, mei 2016, 63.)

Door in een raad samen te werken, kunnen groepsleden een beroep 
doen op meer talent, inspiratie, ervaring en kennis dan ze zelf heb-
ben. Een zelfredzaamheidsgroep:
○	 bestaat	uit	8–12	leden	die	aan	een	gezamenlijk	doel	werken,	

zoals geld beheren, een betere baan vinden, hun opleidingsni-
veau verbeteren, of een bedrijfje beginnen en uitbreiden.

○	 is	een	veilige	omgeving	waar	iedereen	zich	op	zijn	gemak	voelt	
en als gelijke aan de besprekingen kan deelnemen.

○	 komt	tot	12	maal	wekelijks	bijeen	om	nieuwe	vaardigheden	en	
gewoonten te ontwikkelen.

○	 gebruikt	het	patroon	van	een	raadsvergadering	om	van	elkaar	te	
leren en elkaar aan te moedigen.

○	 de	leden	ervan	zeggen	elke	week	toe	iets	wat	ze	geleerd	hebben	
in praktijk te brengen.

○	 brengt	verslag	uit	over	de	voortgang	zodat	de	leden	elkaar	aan	
hun toezeggingen kunnen houden.

Waarin verschillen zelfredzaamheidsgroepen van workshops of 
andere	cursussen	waaraan	u	heeft	deelgenomen?

Bespreek:

Bekijk:

Lees:
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UW TAAK ALS BEGELEIDER (15 minuten)

‘How to Facilitate a Group’ [Een groep begeleiden], op  
srs .lds .org/ videos. De video staat in het Videomateriaal van het 
deel	‘Groepen	begeleiden’.	(Geen	video?	Lees	dan	verder.)

Wat deed de begeleider in de video om van een leerkracht in een 
begeleider	te	veranderen?	Wat	was	het	effect	op	de	groep?

Bespreek:

De Heer heeft over raden of groepen in de kerk gezegd: ‘Laten niet 
allen tegelijkertijd spreken; maar laat één tegelijk spreken en laten 
allen luisteren naar wat hij zegt, opdat wanneer allen gesproken heb-
ben, allen door allen opgebouwd zullen zijn, en opdat eenieder een 
gelijke gelegenheid zal hebben’ (LV 88:122; cursivering toegevoegd).

Voor zelfredzaamheidsgroepen wordt er geen leerkracht geroepen! 
Als begeleider is het uw taak de groepsleden te helpen om het 
materiaal te volgen, aan de bespreking deel te nemen en de Geest 
daarbij uit te nodigen. U bent niet als ervaringsdeskundige geroe-
pen. U bent dus ook een groepslid, dat zich aan zijn toezeggingen 
houdt en samen leert. Als u zich aan de beginselen (in vet) hieron-
der houdt, draagt dat voor uw groep bij aan een geslaagde ervaring.

Zorg voor een veilige omgeving. Elke week brengen de deelne-
mers verslag uit aan de groep over de vooruitgang die ze bij hun 
toezeggingen hebben gemaakt. Ze zullen vergissingen maken en 
op hun	weg	naar	betere	zelfredzaamheid	af	en	toe	falen.	Dat	is	
normaal, het hoort erbij. Het is uiterst belangrijk dat de deelnemers 
zich in een veilige omgeving bevinden waar ze kunnen proberen, 
falen en uiteindelijk slagen.

Bekijk:

Lees:
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Hoe kunt u ervoor zorgen dat de deelnemers zich in de groep 
veilig,	op	hun	gemak	en	aanvaard	voelen?

Bespreek:

Moedig deelname aan. Als begeleider hoort u niet vaker dan 
andere groepsleden aan het woord te zijn. U hoort onopvallend te 
zijn en iedereen de kans te geven om iets te zeggen.

ACTIVITEIT

Stap 1: lees de onderstaande begeleidersactiviteiten in groepjes van drie.

Stap 2: ieder van u kiest één activiteit uit elke kolom en bespreekt waarom het 
aan deelname bijdraagt of eraan afdoet.

WAT DRAAGT BIJ AAN DEELNAME 
EN EENSGEZINDHEID?

WAT DOET AF AAN DEELNAME 
EN EENSGEZINDHEID?

○	Vragen	aan	de	hele	groep	stellen

○	Met	respect	over	anderen	spreken

○	Ieders	naam	onthouden

○	Glimlachen	en	vriendelijk	zijn

○	Bijeenkomsten	op	tijd	beginnen	en	
besluiten

○	Op	de	werkboeken	vertrouwen	en	
ze volgen

○	Ontmoedigende	en	kritische	opmerkin-
gen maken

○	Op	elke	vraag	commentaar	geven	en	
altijd het laatste woord willen hebben

○	De	bijeenkomst	te	laat	besluiten

○	Teveel	spreken	of	als	leerkracht	
optreden

Hoe zou u met iemand omgaan die de boventoon voert in het 
gesprek	of	er	niet	aan	deelneemt?

Bespreek:

Lees:



ZELFREDZAAMHEIDSGROEPEN

6

Op tijd beginnen en besluiten. Groepsleden moeten zich erop 
kunnen verlaten dat de groep op tijd begint en eindigt. Elk onderdeel 
en elke activiteit heeft een voorgestelde tijdslimiet. U kunt elke week 
iemand in de groep aanwijzen om de tijd in het oog te houden.

Hoe kunt u er nog meer voor zorgen dat de groep zich aan de tijd 
houdt?

Bespreek:

Zorg ervoor dat de opmerkingen positief en relevant blijven. 
Vertel nooit een kritisch verhaal over anderen, zelfs als ze over 
iemand gaan die de groep niet kent.

Hoe kunt u bevorderen dat de opmerkingen van de groep terzake 
en	respectvol	zijn?

Bespreek:

HOE ZIET EEN BIJEENKOMST VAN EEN ZELFREDZAAMHEIDSGROEP 
ERUIT? (40 minuten)

‘“Go and Do” Learning’ [‘Heengaan en doen’ leren], op srs .lds .org/ 
videos. De video staat in het Videomateriaal van het deel ‘Groepen 
begeleiden’.	(Geen	video?	Lees	dan	verder.)

Elke bijeenkomst bestaat uit vijf onderdelen. U mag nooit een 
onderdeel overslaan.

Breng verslag uit: In dit onderdeel evalueren de leden van de 
groep hun inspanningen en brengen ze verslag over hun vooruit-
gang uit. Ze vertellen wat ze hebben geleerd door nieuwe vaardig-
heden en gewoonten te oefenen. Vooruitgang evalueren, is van 
essentieel belang om nieuwe gewoonten te ontwikkelen. (Dit 
neemt	20–30	minuten	in	beslag.)

Wat kunnen we eraan hebben om de groep openlijk over onze 
vooruitgang	te	vertellen?

Bespreek:

Mijn fundament: In dit onderdeel kunnen de leden de beginse-
len geloof, scholing, hard werken en vertrouwen op de Heer leren 
en in praktijk brengen. Elke week bestuderen de deelnemers een 
basisbeginsel waardoor ze zelfredzamer kunnen worden. (Dit 
neemt 20 minuten in beslag.)

Lees:

Lees:

Bekijk:

Lees:
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Waarom bestuderen we in onze groepen zowel de leer als prakti-
sche	vaardigheden?

Bespreek:

Leer: In dit onderdeel lezen, bespreken en oefenen de deelne-
mers van de groep nieuwe ideeën en vaardigheden waardoor ze 
materieel	zelfredzaam	kunnen	worden.	(Dit	neemt	40–50	minuten	
in beslag.)

Overweeg: In dit onderdeel overwegen en schrijven de deelne-
mers op wat ze tijdens de bijeenkomst hebben geleerd. Ze streven 
ernaar leiding van de Heer te ontvangen en stellen vast hoe ze zich 
kunnen	verbeteren.	Sla	dit	onderdeel	nooit	over.	(Dit	neemt	5–10	
minuten in beslag.)

Hoe	kan	de	Geest	ons	onderwijzen	als	we	iets	in	stilte	overwegen?Bespreek:

Toezeggen: In dit onderdeel zeggen de deelnemers toe om de 
nieuwe vaardigheden en gewoonten in praktijk te brengen die ze in 
de bijeenkomst geleerd en besproken hebben. Het is bij het ontwik-
kelen van nieuwe gewoonten van essentieel belang om toezeggin-
gen te doen en zich eraan te houden. Om daarbij te helpen, kiezen 
de deelnemers een ander lid van de groep als gesprekspartner. 
Gesprekspartners gaan in de loop van de week regelmatig na hoe 
het gaat, en steunen en bemoedigen elkaar. De deelnemers zeggen 
ook toe om hun gezinsleden en vrienden het geleerde bij te bren-
gen.	(Dit	neemt	5–10	minuten	in	beslag.)

Waarom	is	het	belangrijk	een	gesprekspartner	te	hebben	en	te	zijn?Bespreek:

Handelen: De deelnemers moeten door de week naar hun toe-
zeggingen handelen om hun levenswijze te veranderen! Door het 
geleerde na te leven en het anderen ook bij te brengen, kunnen ze 
vaardigheden en gewoonten ontwikkelen die tot zelfredzaamheid 
leiden.	(Dit	neemt	3–8	uur	per	week	in	beslag.)

Hoe kan ik de groepsleden door de week actie laten ondernemen 
om	goede	gewoonten	aan	te	kweken?

Bespreek:

Nu u de opbouw van een bijeenkomst kent, gaan we een onder-
deel samen oefenen.

Lees:
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ACTIVITEIT

Stap 1: kies iemand uit de groep om een onderdeel van Mijn fundament te 
begeleiden. De begeleider onderwijst de groep niet in het beginsel. Hij of zij volgt 
de richtlijnen in het lesmateriaal en moedigt iedereen aan om mee te doen.

Stap 2:	sla	pagina 12	open	en	begin	aan	het	Mijn	fundament-	beginsel	‘zelfred-
zaamheid is een heilsbeginsel’.

Stap 3: als u klaar bent met het onderdeel Mijn fundament, gebruikt u de onder-
staande vragen om naar de begeleider terug te koppelen.

○	 Hoe	goed	bleef	de	begeleider	het	script	volgen?
○	 Hoe	moedigde	de	begeleider	deelname	door	ieder	groepslid	aan?
○	 Hebben	de	groepsleden	de	invloed	van	de	Heilige	Geest	gevoeld?

HOE SLUITEN MENSEN ZICH BIJ EEN GROEP AAN? (10 minuten)

‘Choosing a Self- Reliance Group’ [Een zelfredzaamheidsgroep 
kiezen], op srs .lds .org/ videos. De video staat in het Videomateriaal 
van	‘Facilitating	Groups’	[‘Groepen	begeleiden’].	(Geen	video?	Lees	
dan verder.)

Zich bij een groep aansluiten, gaat in drie stappen.

Ten eerste nodigt de wijkraad leden uit om een devotional over 
zelfredzaamheid bij te wonen.

Ten tweede zullen leden die de devotional bijwonen:
○	 basisleerstellingen	van	zelfredzaamheid	leren.
○	 hun	huidige	geestelijke	en	stoffelijke	behoeften	vaststellen.
○	 een	groep	kiezen	waarin	ze	hun	vaardigheden	kunnen	verbeteren.
○	 Kies	een	dag,	tijd	en	plaats	voor	uw	bijeenkomsten.

Ten derde beginnen de leden meestal een week na de devotional 
met de groep bijeen te komen.

Bekijk:

Lees:



9

DE ADMINISTRATIEVE TAKEN VAN EEN BEGELEIDER (10 minuten)

De groep registreren

Het is belangrijk de groep te registreren en aan het eind van de 
cursus een verslag in te vullen. Hierdoor kunt u certificaten voor de 
groep aanvragen, aanvullend instructiemateriaal krijgen, en de kerk 
helpen om haar zelfredzaamheidsprogramma te verbeteren. Bestu-
deer de onderstaande instructies:
○	 Download	vóór	de	eerste	bijeenkomst	het	registratieformulier	

van srs .lds .org/ report. Vul dat formulier tijdens de eerste bij-
eenkomst in. Als het formulier is ingevuld, gaat u naar srs .lds 
.org/ report en voert u de gegevens in.

○	 Neem	elke	week	contact	op	met	de	zelfredzaamheidsdeskun-
dige van de ring om hem of haar op de hoogte te stellen van wie 
er aanwezig was en om succesverhalen van uw groepsleden te 
vertellen.

○	 Download	vóór	de	laatste	bijeenkomst	het	Rapport:	beëindiging	
van de groep en certificaataanvraag van srs .lds .org/ report. Vul 
dat formulier tijdens de laatste bijeenkomst in. Als het formulier 
is ingevuld, gaat u naar srs .lds .org/ report en voert u de gege-
vens in.

Elke week de ruimte en video’s klaarzetten

De zelfredzaamheidsdeskundige van uw ring hoort een lokaal voor 
u in het kerkgebouw te reserveren. U doet er goed aan elke week 
enkele minuten vroeger te komen om de tafels en stoelen klaar te 
zetten. Zet ook de audiovisuele benodigdheden klaar en contro-
leer of de video’s en het geluid werken.

Lees:

Lees:
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ACTIVITEIT

Stap 1: bekijk de schema’s voor de lokaalindeling hieronder.

Stap 2: bespreek waarom de indeling van de zitplaatsen zo belangrijk is voor het 
leerproces van de groep.

 
Noot: de ster in de bovenstaande afbeeldingen stelt de begeleider voor.

‘EEN BETERE BAAN VINDEN’- GROEPEN BEGELEIDEN

Als u een ‘Een betere baan vinden’- groep begeleidt, zijn er twee 
zaken waar u rekening mee moet houden.

Ten eerste, als u de groep tijdens de zelfredzaamheidsdevotional 
opzet, vraagt u de groepsleden naar elke bijeenkomst een kopie 
van een vacature die hen aanspreekt mee te brengen.

Ten tweede kunt u zelf kiezen welk bijeenkomstenschema u volgt. 
Lees	de	pagina’s	16–17	in	het	aanhangsel.	Leg	de	eventuele	bij-
eenkomstenschema’s voor aan wie tijdens de zelfredzaamheidsde-
votional uw groep kiezen.

NIET ALS VOLGT
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SAMENVATTING

Raadpleeg deze lijst regelmatig zolang u begeleider bent.

Wat u vóór de bijeenkomst doet
○	 Bel	of	sms	de	groepsleden	om	ze	aan	de	datum,	tijd	en	

plaats van de bijeenkomst te herinneren.
○	 Bestudeer	het	materiaal	ter	voorbereiding	op	de	begelei-

ding; bereid het echter niet als een les voor.
○	 Vraag	de	zelfredzaamheidsdeskundige	van	de	ring	u	genoeg	

werkboeken te geven voor iedereen die zich heeft opgege-
ven, en twee reserve- exemplaren.

○	 Ga	vroeger	om	de	stoelen,	tafels	en	video’s	goed	te	zetten.
○	 Neem	pennen	en	potloden	mee	voor	wie	die	vergeten	mee	

te brengen.

Wat u tijdens de bijeenkomst doet
○	 Begroet	de	groepsleden	hartelijk	en	leer	ze	beter	kennen.
○	 Erken	en	prijs	hun	prestaties	en	vooruitgang.
○	 Wijs	iemand	aan	om	de	voorgestelde	tijden	in	het	oog	te	

houden.
○	 Moedig	de	onderlinge	bespreking	aan.
○	 Beklemtoon	dat	het	belangrijk	is	om	tussen	bijeenkomsten	

door naar toezeggingen te handelen.
○	 Herinner	alle	groepsleden	eraan	de	vertrouwelijkheid	van	

bepaalde informatie te respecteren.

Wat u na de bijeenkomst doet
○	 Ga	na	de	eerste	en	de	laatste	bijeenkomst	naar	srs	.lds	.org/	

report voor de registratie, de rapportage en de certificaten.
○	 Moedig	gesprekspartners	aan	om	in	de	loop	van	de	week	

contact met elkaar op te nemen en elkaar te helpen.
○	 Neem	elke	week	contact	op	met	de	zelfredzaamheidsdes-

kundige van de ring om hem of haar op de hoogte te stellen 
van wie er aanwezig was en hoe de bijeenkomst is verlopen.

○	 Bestudeer	onder	gebed	het	materiaal	voor	de	volgende	
bijeenkomst.

○	 Bereid	u	geestelijk	voor	en	handel	naar	alle	ingevingen	die	u	
ontvangt.

Lees:
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MIJN FUNDAMENT: ZELFREDZAAMHEID IS EEN 
HEILSBEGINSEL – maximale ti jd:  25 minuten

Johannes 10:10 (aan de rechterkant)

Wat	is	een	overvloedig	leven?

‘He Polished My Toe’ [‘Hij poetste mijn teen’], beschikbaar 
op	srs	.lds	.org/	videos.	(Geen	video?	Lees	pagina 13.)

Gelooft	u	dat	er	voor	al	uw	problemen	een	oplossing	is?	
Hoe kunnen we voor de hulp van de Heer in aanmerking 
komen?

De verwijzing uit Handboek 2 en het citaat van ouderling 
Dallin H.	Oaks	(aan	de	rechterkant).	Zelfredzaamheid	houdt	
niet in dat we alles kunnen doen of bereiken wat we willen. 
Maar het is geloven dat we door de genade, ofwel de 
instaatstellende kracht van Jezus Christus, en onze eigen 
inspanningen, in staat worden gesteld om alle geestelijke 
en stoffelijke levensbenodigdheden te verkrijgen die we 
voor onszelf en ons gezin nodig hebben. Zelfredzaamheid 
is het bewijs van ons vertrouwen of geloof in Gods macht 
om in ons leven bergen te verzetten en ons de kracht te 
geven om beproevingen en kwellingen te overwinnen.

In hoeverre hebt u door de genade van Christus uw 
geestelijke	en	stoffelijke	levensbenodigdheden	verkregen?

ACTIVITEIT

Stap 1: kies een partner en lees elk onderstaand beginsel.

Stap 2: bespreek waarom u door geloof in deze beginselen zelfredzamer 
kunt worden.

LEERSTELLIGE BEGINSELEN VAN ZELFREDZAAMHEID

 1. Zelfredzaamheid is een gebod. ‘De Heer heeft de kerk en haar leden 
geboden zelfredzaam en onafhankelijk 
te zijn.’	(Leringen van kerkpresidenten: 
Spencer W.Kimball [2006], 129.)

 2. God kan en zal zijn rechtschapen 
kinderen de mogelijkheid bieden 
om zelfredzaam te worden.

‘En het is mijn bedoeling voor mijn heiligen 
te zorgen, want alle dingen zijn van Mij’ 
(LV 104:15).

 3. In de ogen van God zijn stoffelijke 
en geestelijke zaken één.

‘Voorwaar, Ik zeg u dat alle dingen voor Mij 
geestelijk zijn’ (LV 29:34).

Overweeg:

Bespreek:

Bekijk:

Bespreek:

Lees:

Bespreek:

‘Ik ben gekomen, opdat zij 
leven hebben en overvloed 
hebben.’

JOHANNES 10:10

‘Zelfredzaamheid is 
iemands vermogen, vaste 
voornemen en streven om 
in de geestelijke en materi-
ele levensbehoeften van 
zichzelf en zijn of haar 
gezintevoorzien.Mensen
die zelfredzaam worden, 
kunnen ook beter voor 
anderenzorgen.’

HANDBOEK 2: DE KERK 
BESTUREN (2010), 6.1.1

‘Datgene wat ons afhan-
kelijk maakt van iemand 
anders voor beslissingen 
of bestaansmiddelen 
waar we zelf in zouden 
kunnen voorzien, ver-
zwakt ons geestelijk en 
vertraagt onze groei 
naar wathetevangelie-
planmetonsvoorheeft.’

DALLIN H. OAKS, 
 ‘Bekering en verande-
ring’, Liahona, november 
2003, 40.
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HIJ POETSTE MIJN TEEN

Als u de video niet kunt bekijken, lees dan hier het script.

OUDERLING ENRIQUE R. FALABELLA 
Toen ik opgroeide, hadden we niet 
veel. Ik weet nog dat ik op een dag 
naar mijn vader toeging en zei: ‘Papa, 
ik heb nieuwe schoenen nodig. Deze 
zijn helemaal versleten.’ Hij keek naar 
mijn schoenen en zag dat ze echt 
versleten waren. Hij zei: ‘Ik denk dat 
we ze kunnen repareren.’ Hij nam wat 
zwarte schoenpoets en poetste mijn 
schoenen. Ze zagen er glimmend en 
mooi uit. Hij zei: ‘Ze zijn weer gerepa-
reerd, mijn zoon.’ Ik zei: ‘Nee, nog niet. 
Mijn teen steekt er nog steeds uit.’ Hij 
zei: ‘Daar kunnen we ook wat aan 

doen!’ Hij nam nog wat schoenpoets 
en poetste mijn teen!

Die dag leerde ik dat er altijd een 
oplossing is. Ik ben ervan overtuigd dat 
dit beginsel van zelfredzaamheid en dit 
initiatief manieren zijn om het werk van 
de Heer te bespoedigen. Het maakt 
deel uit van het heilswerk. We kunnen 
allemaal vooruitgang maken. Maar we 
mogen niet onverschillig zijn. We zijn 
vaak zelfgenoegzaam, en daardoor 
wordt onze vooruitgang belemmerd. Ik 
kan elke dag vooruitgang maken. Maar 
dan moet ik iets anders doen om iets 
wat ik in het verleden verkeerd deed te 
verbeteren. Als u dat met geloof doet, 
als u geloof en hoop oefent dat Christus 
u zal helpen, dan kunt u in stoffelijk en 
geestelijk opzicht vooruitgang maken. 
En dat komt doordat God leeft en u zijn 
zoon of dochter bent.

Terug naar pagina 12.

Lees	het	citaat	van	president	Marion G.	Romney	(aan	de	
rechterkant).	Hoe	weet	u	of	u	zelfredzamer	wordt?

Zeg toe om gedurende de week het volgende te doen. 
Vink het desbetreffende vakje aan als u een toezegging 
bent nagekomen.
□	Vertel aan familieleden of vrienden wat u vandaag over 

zelfredzaamheid hebt geleerd.

Terug naar pagina 8.

Bespreek:

Toezeggen:

‘Zonder zelfredzaamheid 
kan iemand die natuur-
lijke verlangens om te 
dienennietlatengelden.
Hoe kunnen we geven als 
er niets is? Voedsel voor 
de hongerigen kan niet 
van lege planken worden 
gehaald.Geldomde
behoeftigen te helpen, 
kan niet uit een lege 
portemonnee worden 
gehaald.Steunenbegrip
kunnen niet van emotio-
neel behoeftigen worden 
verwacht.Onderwijskan
niet van ongeschoolden 
komen.Enwathet
allerbelangrijkst is, 
geestelijke leiding kan 
niet vangeestelijkzwak-
kenkomen.’

MARION G. ROMNEY, 
‘The Celestial Nature of 
Self- Reliance’, Ensign, 
november 1982, 93
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OVERWEGEN – maximale ti jd:  5 minuten

Bedenkwatuvandaaggeleerdhebt,enoverweegwatdeHeervanuverwacht.Lees
onderstaandcitaatennoteeruwantwoordopdevragen.

‘Dit is het wonder van raden in de kerk: naar elkaar luisteren en 
naar de Geest luisteren! Als we elkaar steunen in de kerkraden, 
beginnen we te begrijpen hoe God gewone mannen en vrouwen 
roept	en	buitengewone	leiders	van	ze	maakt.’	(M. Russell	Ballard,	
‘Counseling with Our Councils’, Ensign, mei 1994, 26.)

Wat	zijn	de	belangrijkste	dingen	die	ik	vandaag	heb	geleerd?

  

  

  

 

Wat	ga	ik	doen	met	wat	ik	vandaag	geleerd	heb?
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TOEZEGGEN – maximale ti jd:  5 minuten

Wedoenelkeweektoezeggingen.Alswevolgendeweekbijelkaarkomen,brengenwe
verslaguitvanonzetoezeggingen.Leeselketoezeggingaanuwgesprekspartnervoor.
Beloofdatuuwtoezeggingenzultnakomenenzetuwhandtekeninghieronder.

ACTIVITEIT

Stap 1: kies uit uw groep een partner en lees de toezeggingen aan elkaar voor.

Stap 2: beloof elkaar dat u ze zult nakomen en zet hieronder uw handtekening.

□	 Ik zal de video’s hieronder bekijken (op srs .lds .org/ videos in ‘Facilitating 
Groups’ [‘Groepen begeleiden’]):
○ How	to	Lead:	Report	[Verslag	uitbrengen:	begeleiden]	(Geen	video?	Lees	

dan verder.)
○ How	to	Lead:	My	Foundation	[Mijn	fundament:	begeleiden]	(Geen	video?	

Lees dan verder.)
○ How	to	Lead:	Learn	[Leren:	begeleiden]	(Geen	video?	Lees	dan	verder.)
○ How	to	Lead:	Ponder	[Nadenken:	begeleiden]	(Geen	video?	Lees	dan	verder.)
○ How	to	Lead:	Commit	[Toezeggen:	begeleiden]	(Geen	video?	Lees	dan	verder.)
○ How	to:	Manage	Meetings	[Bijeenkomsten	leiden]	(Geen	video?	Lees	dan	

verder.)
□	 Ik registreer mijn groep na de eerste bijeenkomst en werk het verslag af 

tijdens onze laatste groepsbijeenkomst (ga naar srs .lds .org/ report).
□	 Ik ga het beginsel in Mijn fundament oefenen en het mijn familie en vrienden 

leren.
□	 Ik gebruik elke week het formulier Zelfbeoordeling voor de begeleider 

(pagina 18)	om	mijn	vooruitgang	te	beoordelen.
□	 Ik begin aan de persoonlijke verandering die ik onder ‘Nadenken’ heb 

opgeschreven.

Mijn handtekening Handtekening van gesprekspartner 

Noot: een lid van het zelfredzaamheidscomité op ringniveau bespreekt uw toe-
zeggingen met u.

Spreek een slotgebed uit.
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AANHANGSEL

EEN BETERE BAAN VINDEN: BIJEENKOMSTENSCHEMA’S

Hoewel deze cursus een vaste duur van twaalf weken heeft, kunt u 
zelf kiezen hoe u de bijeenkomsten indeelt. Veel groepen kiezen 
ervoor om in de eerste twee weken de tien hoofdstukken van Een
betere baan vinden te behandelen zodat ze die vaardigheden 
kunnen oefenen en onmiddellijk bij hun zoektocht naar werk 
kunnen inzetten.

Zodra u alle hoofdstukken van Eenbeterebaanvinden heeft behan-
deld, blijft u op zijn minst eenmaal per week voor de rest van de 
twaalf weken bijeenkomen. Die bijeenkomsten duren ongeveer 
een uur. U gebruikt ‘Ontwikkel uw vaardigheden’ om verslag over 
uw toezeggingen uit te brengen, ‘Mijn fundament’ te bestuderen, 
uw vaardigheden te oefenen en wekelijkse toezeggingen te doen.

Hier volgen enkele ideeën die andere groepen doeltreffend von-
den. U kunt deze ideeën toepassen of een eigen schema voor uw 
bijeenkomsten opstellen. U kunt voorbeelden van agenda’s op 
pagina 17 vinden.

Kom	de	eerste	keer	voor	8–9	uur	bijeen	om	alle	hoofdstukken	
ineens af te werken. Kom daarna de volgende elf weken elke week 
ongeveer een uur bijeen.

Kom	tijdens	de	eerste	twee	weken	tweemaal	4–5	uur	bijeen	om	
alle hoofdstukken af te werken. Kom daarna de volgende tien 
weken elke week ongeveer een uur bijeen.

Kom	tijdens	de	eerste	twee	weken	viermaal	2–3	uur	bijeen	om	alle	
hoofdstukken af te werken. Kom daarna de volgende tien weken 
elke week ongeveer een uur bijeen.

Kom wekelijks 2 uur per week samen en behandel elke week een 
hoofdstuk. Het duurt tien weken om alle hoofdstukken af te wer-
ken. Kom daarna de volgende twee weken elke week ongeveer een 
uur bijeen.

Optie 1:

Optie 2:

Optie 3:

Optie 4:
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AGENDA’S

Optie 1

BIJEENKOMST 1  
(8–9 UUR)

BIJEENKOMST 2–12  
(1–1,5 UUR)

Mijn fundament

Hoofdstuk	1–10

Toezeggen

Verslag uitbrengen

Mijn fundament

Mijn vaardigheden ontwikkelen

Toezeggen

Optie 2

BIJEENKOMST 1  
(4–5 UUR)

BIJEENKOMST 2  
(4–5 UUR)

BIJEENKOMST 3–12  
(1–1,5 UUR)

Mijn fundament

Hoofdstuk	1–5

Toezeggen

Verslag uitbrengen

Mijn fundament

Hoofdstuk	6–10

Toezeggen

Verslag uitbrengen

Mijn fundament

Mijn vaardigheden 
ontwikkelen

Toezeggen

Optie 3

BIJEENKOMST 1 
(3 UUR)

BIJEENKOMST 2 
(2 UUR)

BIJEENKOMST 3 
(3 UUR)

BIJEENKOMST 4 
(2 UUR)

BIJEENKOMST 
5–14  

(1–1,5 UUR)

Mijn fundament

Hoofdstuk	1–3

Toezeggen

Hoofdstuk	4–6 Verslag 
uitbrengen

Mijn fundament

Hoofdstuk	7–8

Toezeggen

Hoofdstuk	9–10 Verslag 
uitbrengen

Mijn fundament

Mijn vaardighe-
den ontwikkelen

Toezeggen

Optie 4

BIJEENKOMST 1  
(2 UUR)

BIJEENKOMST 2–10  
(2 UUR)

BIJEENKOMST 11–12 
(1–1,5 UUR)

Mijn fundament

Hoofdstuk 1

Toezeggen

Verslag uitbrengen

Mijn fundament

Hoofdstuk	2–10	(1	per	week)

Toezeggen

Verslag uitbrengen

Mijn fundament

Mijn vaardigheden 
ontwikkelen

Toezeggen
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ZELFBEOORDELING VOOR DE BEGELEIDER

Na elke bijeenkomst neemt u de onderstaande verklaringen door. Hoe goed 
gaat het?

HOE DOE IK HET ALS BEGELEIDER? Nooit Soms Vaak Altijd

 1. Gedurende de week neem ik contact op met 
de groepsleden. □ □ □ □

 2. Ik laat zien dat ik enthousiast ben en iedere 
deelnemer liefheb. □ □ □ □

 3. Ik zorg ervoor dat ieder groepslid van zijn of 
haar toezeggingen verslag uitbrengt. □ □ □ □

 4. Ik ben minder aan het woord dan de andere 
groepsleden. Iedereen neemt op voet van 
gelijkheid deel.

□ □ □ □

 5. Ik laat groepsleden de vragen beantwoorden 
in plaats	van	ze	zelf	te	beantwoorden. □ □ □ □

 6. Ik houd me aan de aanbevolen tijd voor elk 
onderdeel en elke activiteit. □ □ □ □

 7. Ik maak tijd voor het onderdeel ‘Overwegen’ 
zodat de Heilige Geest de groepsleden kan 
leiden.

□ □ □ □

 8. Ik volg het werkboek en maak alle onderdelen 
en activiteiten af. □ □ □ □

HOE DOET MIJN GROEP HET? Nooit Soms Vaak Altijd

 1. De groepsleden hebben elkaar lief, moedigen 
elkaar aan en helpen elkaar. □ □ □ □

 2. De groepsleden komen hun toezeggingen na. □ □ □ □

 3. De groepsleden behalen stoffelijke en geeste-
lijke resultaten. □ □ □ □

 4. Gesprekspartners nemen in de loop van de 
week geregeld contact met elkaar op en  
moedigen elkaar aan.

□ □ □ □
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NOTITIES

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 




