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Leer deze beginselen, vaardigheden en 
gewoonten en pas ze toe. Ze leiden tot 

geestelijke en stoffelijke zelfredzaamheid.
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‘Zelfredzaamheid is 
het gevolg van onze 
inzet. […] Onze 
vooruitgang in dit 
grote werk hangt 
af van een groter 
begrip en grondiger 
toepassing van door 
God geopenbaarde 
welzijnsbeginselen.’
THOMAS S. MONSON, 
‘Guiding Principles of 
Personal and Family 
Welfare’, Ensign, 
september 1986, 3–5

MIJN FUNDAMENT
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Geachte broeders en zusters,

De Heer heeft verklaard: ‘Het is mijn bedoeling voor mijn heiligen 
te zorgen’ (LV 104:15). Deze openbaring is een belofte van de 
Heer dat Hij stoffelijke zegeningen zal verstrekken en de deur 
naar zelfredzaamheid open zal doen, wat inhoudt dat wij in het 
levensonderhoud van onszelf en ons gezin kunnen voorzien.

Dit boekje, Mijn fundament, is opgesteld zodat de kerkleden de 
beginselen geloof, scholing, hard werken en vertrouwen op de 
Heer kunnen leren en in praktijk brengen. Als u deze beginselen 
aanvaardt en naleeft, bent u beter in staat om de stoffelijke 
zegeningen te ontvangen die de Heer ons heeft beloofd.

Wij nodigen u uit om deze beginselen te bestuderen en toe te 
passen, en ze uw gezinsleden bij te brengen. Als u dat doet, zal 
het u tot zegen zijn. U leert dan wat u moet doen op uw pad naar 
meer zelfredzaamheid. Dan wordt u gezegend met meer hoop, 
gemoedsrust en vooruitgang.

Vergeet nooit dat u een kind van onze hemelse Vader bent. Hij 
heeft u lief en zal u nooit in de steek laten. Hij kent u en wil 
u de geestelijke en stoffelijke zegeningen van zelfredzaamheid 
verstrekken.

Met vriendelijke groet,

Het Eerste Presidium

INLEIDING
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 Nadenken: Waarom wil onze hemelse Vader dat wij zelfredzaam worden? In 
welke opzichten gaan we meer op Hem lijken als we zelfredzaam 
worden?

 Lezen: Lees met de groep de brief van het Eerste Presidium (op pagina 2) 
en de verklaring van president Monson (rechts).

 Bespreken: Wat zijn de beloften in deze boodschappen? Wat is uw taak?

 Lezen: Lees Leer en Verbonden 29:34 (rechts).

 Bespreken: Wat kunt u uit Leer en Verbonden 29:34 leren over een opleiding 
volgen, een baan vinden of een eigen bedrijf beginnen? Waarom 
is het belangrijk om dit te begrijpen?

 Lezen: Mijn fundament is een belangrijk onderdeel van de bijeenkomsten 
van zelfredzaamheidsgroepen. Groepsleden die bijeenkomsten 
bijwonen en zich aan hun toezeggingen houden, komen in aan-
merking voor een certificaat van LDS Business College. Ga naar 
pagina 29 om de vereisten voor een certificaat te bekijken.

In beginsel 12 van Mijn fundament bespreken we het belang 
van tempelverordeningen in relatie tot zelfredzaamheid. We 
kunnen ons nu al met ons gezin voorbereiden op die les. 
Laten we aan onze familiegeschiedenis beginnen met behulp 
van het boekje Mijn familie: herinneringen die ons dichter tot 
elkaar brengen. We verbeteren alle aspecten van ons leven 
als we onze verbonden nakomen en onze voorouders de 
nodige zegeningen aanbieden.

Mijn familie
Herinneringen die ons dichter  

tot elkaar brengen

‘We moedigen vooral jongeren en 
jongvolwassenen aan om hun eigen 

familienamen of namen van voorouders 
van wijk- of ringleden mee naar de tempel 

te nemen. Priesterschapsleiders zorgen 
ervoor dat jonge mensen en gezinnen hun 
hart tot hun voorvaderen wenden en de 
zegeningen van de tempel ontvangen.’

Brief van het Eerste Presidium, 8 oktober 2012

10974_120_Cover.indd   1-2 10/22/13   10:17 AM

‘Zelfredzaamheid […] is 
een essentieel element 
in ons geestelijke en 
materiële welzijn. […] 

“We kunnen het heil 
alleen met dat begin-
sel verkrijgen”.’
THOMAS S. MONSON, 
‘Guiding Principles of 
Personal and Family 
Welfare’, Ensign, 
september 1986, 3

‘Ik zeg u dat alle din-
gen voor Mij geestelijk 
zijn, en nimmer heb 
Ik u een wet gegeven 
die stoffelijk was.’
LEER EN VERBONDEN 
29:34

Tip voor de  
begeleider
Vertrouw op het 
materiaal.
Volg de aanwijzingen.
Maak doeltreffend 
gebruik van de tijd.

AAN DE SLAG
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‘En het is mijn voorne-
men voor mijn heiligen 
te zorgen.’
LEER EN VERBONDEN 
104:15

OEFEN GELOOF IN JEZUS CHRISTUS
 Nadenken: Welke uitwerking zal mijn geloof in Jezus Christus op mijn zelf-

redzaamheid hebben?

 Bekijken: ‘Exercise Faith in Jesus Christ’ [Oefen geloof in Jezus Christus] 
(op srs. lds. org. Als u geen toegang hebt tot de video, lees dan het 
script op de volgende pagina.)

 Bespreken: Wat kunt u doen om geloof in Jezus Christus te oefenen zodat u 
zelfredzamer kunt worden?

 Lezen: Lees Leer en Verbonden 104:15 (rechts).

 Oefenen: Kies een van de volgende uitspraken en lees die in stilte. Bedenk 
in welk opzicht de Schrifttekst op u en uw streven naar zelfred-
zaamheid van toepassing is. Vertel de groep wat u ervan vindt.

SCHRIFTTEKSTEN OVER DAADKRACHTIG GELOOF

Omdat Daniël niet wilde ophouden met bidden, werd hij in een leeuwenkuil geworpen, maar ‘God [zond] Zijn 
engel […] en [sloot] de muil van de leeuwen toe. Ze [brachten hem] geen letsel toe […], omdat [hij] voor Hem 
onschuldig [was] bevonden’ vanwege zijn geloof in zijn God. Daniël 6:22–23 (Zie ook de verzen 16–21)

‘Alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. […] de jongen werd als een dode. […] En Jezus pakte hem bij de hand 
en richtte hem op; en hij stond op.’ Markus 9:23, 26–27 (Zie ook de verzen 17–22, 24–25.)

‘Roept aan voor de kudden van uw weiden, opdat zij zullen toenemen.’ Alma 34:25

De Heer gaf Lehi de Liahona als gids voor zijn familie, en ‘het werkte voor hen naar hun geloof in God; […] waren 
[zij] traag en vergaten [zij] hun geloof en ijver te oefenen, […] dan hielden die wonderbare werken op en vorder-
den zij niet met hun reis.’ Alma 37:40–41

‘Breng al de tienden naar het voorraadhuis, zodat er voedsel in Mijn huis is. Beproef Mij toch hierin, zegt de Heere 
van de legermachten, of Ik niet de vensters van de hemel voor u zal openen, en zegen over u zal uitgieten, zodat 
er geen schuren genoeg zullen zijn.’ Maleachi 3:10

Tijdens een hongersnood vroeg Elia een weduwe om hem haar laatste maaltijd te geven. Hij beloofde dat de Heer 
haar wegens haar geloof voedsel zou verschaffen, en dat het niet op zou raken. Zie 1 Koningen 17.

‘Hij liet u [veertig jaar lang] manna eten […] om u te laten weten dat de mens niet alleen van brood leeft, maar dat 
de mens leeft van alles wat uit de mond van de Heere komt.’ Deuteronomium 8:3

OEFEN GELOOF IN 
JEZUS CHRISTUS1
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 Oefenen: Schrijf twee manieren op om geloof in Jezus Christus te oefenen:
  
 

 Toezeggen: Denk de rest van de week over bovenstaande uitspraken en 
Schriftteksten na, en zeg toe om de volgende acties te onderne-
men. Vink de vakjes aan van taken die u hebt uitgevoerd:

□ Oefen dagelijks uw geloof in Jezus Christus.
□ Breng uw gezinsleden dit beginsel bij.

OEFEN GELOOF IN JEZUS CHRISTUS
Als u de video niet kunt bekijken, lees dan hier het script.

OUDERLING BEDNAR: Actie onderne-
men is de uitoefening van ons geloof. De 
kinderen van Israël dragen de ark van het 
verbond. Ze komen bij de Jordaan. De 
belofte is dat ze via droge grond zullen over-
steken. Wanneer scheiden de wateren zich? 
Als hun voeten nat zijn. Ze stappen de 

rivier in — ze ondernemen actie. Daar gaat 
macht vanuit — de wateren scheiden zich.

Vaak menen we: ‘Goed, ik ga het volledig 
begrijpen, en dan ga ik dat omzetten in 
daden.’  Ik stel dat we genoeg hebben om 
aan de slag te gaan. We hebben een idee wat 
de juiste richting is. Geloof in de Heiland is 
waarlijk een beginsel — hét beginsel — van 
actie en macht. Echt geloof heeft de Heer 
Jezus Christus als middelpunt en leidt altijd 
tot actie.

(David A. Bednar, ‘What Must I Do?’ 
[Video over leiderschapspatronen, 2014]; 
David A. Bednar, ‘Seek Learning by Faith’ 
[toespraak tot medewerkers van de ker-
kelijke onderwijsinstellingen, 3 februari 
2006], lds. org/ media -library)

‘In het veertiende 
hoofdstuk van Exo-
dus [vervloekten] de 
kinderen van Israël 
Mozes omdat hij hen 
— schijnbaar tegen 
alle logica in — naar 
de Rode Zee had 
geleid [omdat er geen 
ontsnapping mogelijk 
leek]. Toen ze voor 
de Rode Zee stonden 
en de legers van de 
farao hen op de hielen 
zaten, konden ze 
nauwelijks verwachten 
[…] dat er zich voor 
hun ogen een pad zou 
openen zoals er nog 
nooit geopend was. 
Maar dat was wél wat 
er gebeurde!’
NEAL A. MAXWELL, 
‘On the Straight and 
Narrow Way’, New Era, 
augustus 1971, 42
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‘Want zie, dit leven is 
de tijd voor de mens 
om zich erop voor 
te bereiden God te 
ontmoeten; ja, zie, de 
dag van dit leven is 
de dag voor de mens 
om zijn arbeid te 
verrichten.’
ALMA 34:32

GEBRUIK UW TIJD VERSTANDIG
 Nadenken: Waarom is tijd een van Gods grootste gaven?

 Bekijken: ‘The Gift of Time’ [‘De gave van tijd’] (Geen video? Lees de vol-
gende pagina.)

 Bespreken: Wat hebt u van zuster Benkosi geleerd?

 Oefenen: Hier volgen vijf stappen die u dagelijks kunt doen om uw tijd 
goed te gebruiken. Lees ze allemaal door. Deed zuster Benkosi 
deze dingen?

Begin nu. Schrijf in dit werkboek, of op een afzonderlijk vel 
papier. Doe stap 1: schrijf uw taken voor morgen op. Het moeten 
belangrijke taken zijn voor uw werk, studie, kerkroeping of gezin — 
niet zomaar dagelijkse karweitjes.
Doe de stappen 2 en 3.
Doe morgen de stappen 4 en 5.

 Toezeggen: Zeg toe om gedurende de week de volgende dingen te doen. Vink 
de vakjes aan van taken die u hebt uitgevoerd:

□ Oefen dagelijks deze stappen om uw tijd verstandiger te 
gebruiken.

□ Breng uw gezinsleden dit beginsel bij.
□ Blijf de beginselen van het vorige fundamentsbeginsel in 

praktijk brengen.

❶
MAAK EEN 
TAKENLIJST

Maak elke ochtend 
een takenlijst. Voeg 
er namen aan toe 
van mensen die 
u wilt helpen.

❷
BID

Bid om leiding. 
Luister. Neem u 
vast voor om uw 

best te doen.

❸
STEL 

PRIORITEITEN
Nummer uw voor-

naamste prioriteiten. 
Zet een 1 bij de 

belangrijkste taak, 
een 2 bij de vol-

gende, enzovoort.

❹
STEL DOELEN, 
ONDERNEEM 

ACTIE
Luister naar de 

Geest. Stel doelen. 
Werk hard. Begin 

met de belang-
rijkste taak en 
werk de lijst af.

❺
BRENG 

VERSLAG UIT
Breng elke avond 
in gebed aan uw 
hemelse Vader 
verslag uit. Stel 

vragen. Luister. Voel 
zijn liefde. Bekeer u.

Tip voor de  
begeleider
Als de groepsleden 
vragen hebben, 
help ze dan om 
zelf de antwoorden 
te bedenken.

GEBRUIK UW TIJD 
VERSTANDIG2
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DE GAVE VAN TIJD
Als u de video niet kunt bekijken, wijs dan rollen toe en lees dit script voor.

KOFI: Hallo zuster Benkosi. Hoe gaat het 
met u?

ZUSTER BENKOSI: Alles in orde, Kofi?

KOFI: O, zuster Benkosi. Ik heb het zo 
druk. Ik moet werken en dienen en mijn 
gezin helpen … en dan is er ook nog mijn 
voetbal. Ik heb geen tijd!

ZUSTER B.: Kofi, je hebt alle tijd in de 
wereld.

KOFI: Wat?

ZUSTER B.: Jongen, God heeft ons een 
geweldige gave gegeven — onze tijd. We 
moeten doen wat het belangrijkste is.

KOFI: Maar hóe, zuster Benkosi? U hebt 
altijd zoveel gedaan. U bent geslaagd in uw 
gezin, en met uw bedrijf. U hebt gediend en 
bent veel mensen zoals ik tot zegen geweest. 
Ik weet niet hoe u dat doet.

ZUSTER B.: Wil je dat echt weten? Als je 
gaat zitten en luistert, zal ik je mijn geheim 
vertellen.

Ik sta elke ochtend vóór zonsopgang op. 
Ik kleed me aan en was mijn gezicht en 
handen.

Ik lees in de Schriften. Dan maak ik een 
lijst van wat ik die dag moet doen.

Ik bedenk wie ik kan dienen. Ik bid om ach-
ter Gods wil te komen. En ik luister.

Soms schieten me dan namen of gezichten 
van mensen te binnen. Die zet ik op mijn 
lijst.

KOFI: Is dat hoe u altijd weet wie uw hulp 
nodig heeft?

ZUSTER B.: Ja, Kofi. En ik bid om kracht 
en wijsheid. Ik bid dat God mijn ‘hande-
ling voor [mij] zal heiligen’. Dat staat in 
2 Nephi 32.

Ik dank Hem. Ik beloof mijn best te doen. 
Ik vraag of Hij wil doen wat ik niet kan.

Dan kijk ik naar mijn lijst. Ik zet een 1 bij 
de belangrijkste taak, en dan een 2 bij de 
volgende.

KOFI: Hoe weet u wat uw prioriteiten zijn?

ZUSTER B.: Ik luister bij het bidden! Dan ga 
ik aan de slag. Ik kijk naar nummer 1 en pro-
beer dat eerst te doen, en daarna nummer 2.

Soms verandert er iets. De Heilige Geest 
zegt me dat ik iets anders moet doen. Maar 
dat hindert niet.

Ik werk erg hard, maar ik heb er vrede mee. 
Ik weet dat de Heer me zal helpen.

Dus met mijn lijst en met de Geest doe ik 
wat het belangrijkste is, Kofi.

KOFI: Dat klinkt tegelijkertijd makkelijk en 
moeilijk.

ZUSTER B.: Dat klopt! Als ik eindelijk 
naar bed ga, bid ik. Ik breng verslag uit aan 
mijn hemelse Vader. Ik vertel Hem hoe de 
dag verlopen is. Ik stel vragen. Ik vraag wat 
ik beter kan doen. Ik luister. Ik voel vaak 
zijn liefde. Ik weet dat Hij bekrachtigt wat 
ik probeer te doen. Daar heb ik dan vrede 
mee, Kofi, en ga ik slapen.

KOFI: Klinkt goed, mama Benkosi. Ik wil 
dat vredige gevoel. Ik wil mijn tijd goed 
gebruiken. Ik wil beter werken en dienen.

ZUSTER B.: Dan moet je opgeven wat niet 
belangrijk is, Kofi. En dan gebruik je je tijd 
voor de dingen die wél belangrijk zijn. En 
God zal bij je zijn als je hart op de goede 
plaats zit.

KOFI: Dankuwel.

ZUSTER B.: Ga nu, beste jongen. Je hebt 
veel te doen!

‘Tijd is het enige echte 
kapitaal op aarde. […] 
Als we het op de juiste 
wijze gebruiken, zal 
het ons comfort, onze 
gemakken en onze 
voldoening vergroten. 
Laten we dat beden-
ken en niet meer met 
de armen over elkaar 
tijd verknoeien.’
BRIGHAM YOUNG, in 
Discourses of Brigham 
Young, geselecteerd 
door John A. Widtsoe 
(1954), 214
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‘Er is een wet […] 
waarop alle zegenin-
gen zijn gegrond — 
en wanneer wij enige 
zegening van God 
ontvangen, is het door 
gehoorzaamheid aan 
die wet waarop zij is 
gegrond.’
LEER EN VERBONDEN 
130:20–21

WEES GEHOORZAAM
 Nadenken: Welke wetten moet ik gehoorzamen om zelfredzamer te worden?

 Bekijken: ‘Obedience Brings Blessings’ [Door gehoorzaamheid ontvangen we 
zegeningen] (Geen video? Lees de volgende pagina.)

 Bespreken: Gehoorzaamheid aan Gods wetten en beginselen leidt tot geeste-
lijke en stoffelijke zegeningen. Welke ervaringen hebt u gehad 
waar dit uit blijkt?

 Lezen: Leer en Verbonden 130:20–21; verklaring van Joseph Smith (rechts)

 Oefenen: Kijk naar de onderstaande tabel. Kijk hoe gehoorzaamheid aan 
bepaalde wetten tot bepaalde zegeningen leidt. Er staan wat voor-
beelden bij.
Neem nu enkele minuten de tijd om:
 1. Concrete zegeningen op te schrijven die u wilt ontvangen met 

betrekking tot het zoeken naar een baan, beginnen van een 
bedrijf of volgen van een opleiding. Gebruik de rechterkolom.

 2. In de linkerkolom de wetten te vermelden  
die u moet gehoorzamen om deze zegeningen  
te ontvangen. 

 Oefenen: Schrijf twee of drie manieren op om de gekozen wetten beter te 
gehoorzamen.
  
 

GEHOORZAMEN OM TE ONTVANGEN

Wetten of beginselen Zegeningen

Het woord van wijsheid (LV 89) Een betere gezondheid en meer kennis

Tienden en giften (Maleachi 3:10–12) Stoffelijke en geestelijke zegeningen, succes in ons werk, bescherming

Ga elke dag op tijd naar uw werk Voortzetting van het dienstverband en de mogelijkheid om te sparen

Eet gezond en zorg voor regelmatige Minder ziektedagen
 lichaamsbeweging

‘Ik heb dit tot mijn stel-
regel gemaakt: wan-
neer de Heer gebiedt, 
doe het dan.’
JOSEPH SMITH, in History 
of the Church, 2:170

WEES 
GEHOORZAAM3
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‘Als we luxe of zelfs 
benodigdheden 
belangrijker vinden 
dan gehoorzaamheid, 
lopen we de zegenin-
gen mis die Hij ons wil 
geven.’
SPENCER W. KIMBALL, in 
Teachings of Spencer W. 
Kimball, red. Edward L. 
Kimball (1982), 212

Tip voor de  
begeleider
Moedig allen 
aan om concrete 
toezeggingen te doen 
en na te komen, en 
het geleerde door te 
geven aan hun gezin.

 Toezeggen: Zeg toe om gedurende de week de volgende dingen te doen. Vink 
de vakjes aan van taken die u hebt uitgevoerd:

□ Oefen dagelijks gehoorzaamheid.
□ Breng uw gezinsleden dit beginsel bij.
□ Blijf de hiervoor besproken fundamentele beginselen in 

praktijk brengen.

DOOR GEHOORZAAMHEID ONTVANGEN WE ZEGENINGEN
Als u de video niet kunt bekijken, lees dan hier het script.

Wat een heerlijke belofte! ‘Wie [Gods] gebo-
den onderhoudt, ontvangt waarheid en licht, 
totdat hij in waarheid is verheerlijkt en alle 
dingen weet.’ [LV 93:28]. […]

Broeders en zusters, gehoorzaamheid is de 
grootste proef in dit leven. ‘Wij zullen hen 
hiermee beproeven’, zegt de Heer, ‘om te zien 
of zij alles zullen doen wat de Heer, hun 
God, hun ook zal gebieden’ [Abraham 3:25].

De Heiland heeft gezegd: ‘Want allen die 
uit mijn hand een zegen willen verkrijgen, 
moeten zich houden aan de wet die voor die 
zegen werd gesteld, en aan de voorwaarden 
ervan, zoals die vóór de grondlegging der 
wereld werden vastgesteld’ [LV 132:5].

Er bestaat geen groter voorbeeld van gehoor-
zaamheid dan onze Heiland. Paulus heeft 
over Hem opgemerkt:

‘Hoewel Hij de Zoon was, heeft Hij toch 
gehoorzaamheid geleerd uit wat Hij heeft 
geleden,

‘En toen Hij volmaakt was geworden, is 
Hij voor allen die Hem gehoorzamen, een 
oorzaak van eeuwige zaligheid geworden’ 
(Hebreeën 5:8–9).

De Heiland gaf blijk van ware liefde voor 
God door een volmaakt leven te leiden en 

zijn heilige zending te respecteren. Hij was 
nooit hooghartig. Hij was nooit opgeblazen 
van trots. Hij was nooit ontrouw. Hij was 
altijd nederig. Hij was altijd oprecht. Hij 
was altijd gehoorzaam. […]

Toen Hij de kwelling van Gethsémané door-
maakte, waar Hij zo’n pijn doorstond dat 

‘Zijn zweet werd als grote druppels bloed, 
die op de aarde neervielen.’ [Lukas 22:44], 
was Hij het volmaakte voorbeeld van de 
gehoorzame Zoon die zei: ‘Vader, als U wilt, 
neem deze drinkbeker van Mij weg; maar 
laat niet Mijn wil, maar de Uwe geschieden’ 
[Lukas 22:42].

De opdracht van de Heiland aan zijn eerste 
apostelen geldt ook voor u en mij: ‘Volgt 
u Mij!’ [John 21:22.] Zijn wij bereid te 
gehoorzamen?

De kennis waar wij naar streven, de 
antwoorden waar wij naar verlangen, en 
de kracht die wij in deze tijd wensen om 
de moeilijkheden van een gecompliceerde, 
veranderende wereld tegemoet te treden, 
kunnen wij krijgen als we bereidwillig 
de geboden van de Heer gehoorzamen. Ik 
haal nogmaals de woorden van de Heer 
aan: ‘Wie geboden onderhoudt, ontvangt 
waarheid en licht, totdat hij in waarheid is 
verheerlijkt en alle dingen weet’ [LV 93:28].

Het is mijn nederige gebed dat we gezegend 
mogen worden met de rijke beloningen die de 
gehoorzamen beloofd zijn. In de naam van 
Jezus Christus, onze Heer en Heiland. Amen.

(Thomas S. Monson, ‘Door gehoorzaam-
heid ontvangen we zegeningen’, Liahona, 
mei 2013, 89, 92)
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BEHEER UW GELD
 Nadenken: Waarom is geldbeheer zo moeilijk — en zo belangrijk?

 Bekijken: ‘First Things First!’ [‘Het belangrijkste eerst’] (Geen video? Lees de 
volgende pagina.)

 Bespreken: Wat hebt u van deze kinderen geleerd? Waarom moeten we bijhou-
den wat er met ons geld gebeurt? Waarom moeten we geld sparen?

 Lezen: Verklaring uit All Is Safely Gathered In; Leer en Verbonden 104:78 
(rechts)

 Oefenen: Hieronder staan vier stappen die u kunt doen om uw geld te 
beheren, zodat u anderen beter kunt dienen. Lees deze stappen. 
Bespreek met de groep hoe u hiervan een gewoonte kunt maken.

 Toezeggen: Zeg toe om gedurende de week de volgende dingen te doen. Vink 
de vakjes aan van taken die u hebt uitgevoerd:

□ Oefen dagelijks het beheren van uw geld.
□ Breng uw gezinsleden dit beginsel bij.
□ Blijf de hiervoor besproken fundamentele beginselen in 

praktijk brengen.

❶
WERK HARD EN 

VERSTANDIG
Laat uw werkgever zien 

dat u elke dag hard 
werkt. Bewijs dat u een 
waardevolle werknemer 

bent. Wees eerlijk.

❷
BETAAL TIENDE EN 

ANDERE BIJDRAGEN
Als u iets verdient, betaal 

dan eerst uw tiende. 
Dan kan God u zegenen.

❸
GEEF MINDER UIT 
DAN U VERDIENT
Stel een begroting op. 

Noteer wat u verdient en 
wat u uitgeeft. Ga geen 
schulden aan. Verdien 

meer. Geef minder 
uit dan u verdient.

❹
SPAAR  

DAGELIJKS
Spaar dagelijks geld 
zodat u gemoeds-

rust en vrijheid 
kunt verkrijgen.

‘Betaal tiende en andere 
bijdragen, […] vermijd 
schulden, […] stel een 
begroting op, […] 
stel vast hoe u uitga-
ven aan dingen die 
niet nodig zijn kunt 
verminderen [en] breng 
de zelfdiscipline op om 
naar de opgestelde 
begroting te leven.’
ALL IS SAFELY GATHERED 
IN: FAMILY FINANCES 
(boekje, 2007), 3

‘En voorts, voorwaar, Ik 
zeg u aangaande uw 
schulden: Zie, het is 
mijn wil dat u al uw 
schulden betaalt.’
LEER EN VERBONDEN 
104:78

Tip voor de  
begeleider
Vraag iemand hoe 
deze beginselen 
zijn of haar gezin 
tot zegen zijn.

BEHEER 
UW GELD4
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HET BELANGRIJKSTE EERST!
Als u de video niet kunt bekijken, wijs dan rollen toe en lees dit script voor.

TAFEREEL: Een jonge jongen en meisje 
dragen volwassen kleding en gedragen zich 
als hun ouders.

JONGEN: Ik ben thuis, schat.

MEISJE: Welkom thuis. Tjonge, je ziet er 
moe uit.

JONGEN: Jij ook. Je werkt erg hard, niet-
waar?

MEISJE: Ja, maar we moeten ook hard 
werken, toch?

JONGEN: Ik heb vandaag tien euro ver-
diend.

MEISJE: O, wat een zegen. Maar het 
belangrijkste eerst. Laten we onze tiende 
betalen. Vind je niet?

JONGEN: Maar als we nou niet genoeg 
hebben?

MEISJE: Dat is een kwestie van geloof!

JONGEN: Oké. Dus wat doen we daarna?

MEISJE: Nou, we hebben eten nodig, een 
buskaart, en we moeten de huur betalen. 
En het zou fijn zijn als we daarna een stoel 
konden kopen. […]

JONGEN: Maar dat kan niet. Zie je wel? 
We hebben niet genoeg geld.

MEISJE: Kunnen we wat lenen?

JONGEN: Ze zeggen dat schulden gevaar-
lijk zijn. We willen niet in moeilijkheden 
komen.

MEISJE: Oké. Je hebt gelijk. Dus wat doen 
we hier dan mee?

JONGEN: Laten we het sparen! Je weet 
nooit wat er gaat gebeuren.

MEISJE: Dat voelt goed. Maar dan is er 
geen geld over om wat leuks te doen.

JONGEN: We hebben elkaar! En ik zal 
proberen meer te verdienen.

MEISJE: Ik zal proberen minder uit te 
geven!

JONGEN: Op die manier kunnen we geluk-
kig zijn — en zelfredzaam!

MEISJE: Precies! Dat was niet zo moei-
lijk. Waarom maken volwassenen het zo 
moeilijk?

JONGEN: Ach. Je weet hoe volwassenen zijn!

‘Het lijkt wel of men in 
de tegenwoordige cul-
tuur het gevoel heeft 
op van alles en nog 
wat recht te hebben. 
[…] Als we de last van 
zware schulden te dra-
gen krijgen, hebben 
we […] onszelf in zelf 
opgelegde slavernij 
gebracht en besteden 
we al onze tijd, ener-
gie en geld aan het 
afbetalen van onze 
schulden. […] Het is 
essentieel om […] een 
plan voor onze beste-
dingen en spaargel-
den — een begroting 

— op te stellen, en 
onderscheid te maken 
tussen wat we willen 
en wat we nodig 
hebben.’
ROBERT D. HALES, ‘Seek 
and Attain the Spiritual 
High Ground in Life’ 
(CES- haardvuuravond, 
maart 2009), 6–7; 
speeches. byu. edu
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‘Daarom vergunde de 
Here God de mens om 
zelfstandig te hande-
len [en het staat man 
en vrouw vrij] om zelf-
standig te handelen 
en niet om met zich te 
laten handelen.’
2 NEPHI 2:16, 26

‘Gij zult niet lui zijn; 
want wie lui is, zal van 
de arbeider noch het 
brood eten, noch de 
kleding dragen.’
LEER EN VERBONDEN 
42:42

WERK: WEES VERANTWOORDELIJK
 Nadenken: Waarom zou onze hemelse Vader willen dat we zelf verantwoorde-

lijkheid aanvaarden voor ons leven?

 Bekijken: ‘Sedrick’s Journey’ [‘De reis van Sedrick’] (Geen video? Lees de vol-
gende pagina.)

 Bespreken: Hoe gebruikt Sedrick zijn keuzevrijheid en aanvaardt hij verant-
woordelijkheid voor zijn toekomst? Wat zou er met Sedrick gebeu-
ren als hij iemand anders de schuld gaf van zijn problemen?

 Lezen: 2 Nephi 2:16, 26; Leer en Verbonden 42:42 (rechts)

 Oefenen: Wend u tot een groepslid dat dichtbij zit. Lees samen het volgende 
citaat van de profeet Joseph Smith door. Hij beschrijft de situatie 
in zijn jeugd. Bespreek de volgende vragen:
• Wat was zijn materiële situatie?
• Wat hebt u uit de woorden van de profeet over zelfredzaam-

heid geleerd?
• Wat bedoelde de profeet met ‘voortdurend te werken’?

 Oefenen: Bedenk hoe u zelf meer verantwoordelijkheid kunt dragen voor uw 
zelfredzaamheid. Schrijf twee of drie veranderingen op die u in 
uw gedrag of houding wilt aanbrengen.
 
 

 Toezeggen: Zeg toe om gedurende de week de volgende dingen te doen. Vink 
de vakjes aan van taken die u hebt uitgevoerd:

□ Oefen dagelijks het nemen van verantwoordelijkheid.
□ Breng uw gezinsleden dit beginsel bij.
□ Blijf de hiervoor besproken fundamentele beginselen in 

praktijk brengen.

‘Daar de aardse omstandigheden van mijn vader zeer beperkt waren, waren wij 
genoodzaakt met onze handen te werken door onszelf als dagloner of anders-
zins te verhuren, naargelang de gelegenheid zich voordeed. Soms waren wij 
thuis en soms elders, en door voortdurend te werken, waren wij in staat in een 
behoorlijk levensonderhoud te voorzien.’

Geschiedenis van Joseph Smith 1:55.

WERK: WEES 
VERANTWOORDELIJK5
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‘God heeft dit aardse 
bestaan zo ontworpen 
dat het bijna voort-
durende inspanning 
vereist. […] Door te 
werken blijven we 
in leven en verrijken 
we ons leven. […] 
Werken ontwikkelt 
en verfijnt karakter, 
schept schoonheid 
en stelt ons in staat 
elkaar en God te 
dienen. Een toegewijd 
leven bestaat uit veel 
werk, soms eentonig 
[…], soms onderge-
waardeerd, maar altijd 
werk dat verbetert, 
[…] verheft, dient en 
omhoog streeft.’
D. TODD 
CHRISTOFFERSON, 
‘Bespiegelingen op een 
toegewijd leven’, Liahona, 
november 2010, 17

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

SEDRICK: Mijn naam is Sedrick Kambe-
sabwe. Ik woon in de Democratische Repu-
bliek Congo. Ik ben lid van de mormoonse 
kerk.

Ik ben gemeentezendeling in het dorpje 
Kipusanga. Ik moet me voorbereiden op een 
zending in het buitenland. Om op zending 
te gaan, heb ik een paspoort nodig, dat 
momenteel 250 Amerikaanse dollar kost.

Om geld te verdienen, kopen mijn vader en 
ik bananen. In sommige dorpen worden er 
veel bananen gekweekt: Tishabobo, Lusuku 
en Kamanda.

Tishabobo is hier vijftien kilometer van-
daan. Lusuku is dertig kilometer. Kamanda 
is ook dertig kilometer. We gaan daarheen, 
kopen bananen en brengen ze hierheen om 
ze te verkopen.

We fietsen naar die dorpen. We kunnen 
vier tot zes van die grote trossen bananen 
meenemen.

Op de fiets kan het wel anderhalf uur in elke 
richting duren om er te komen, als de fiets 
goed werkt en ik de kracht heb. Maar mid-
den op de dag, als de hitte het grootst is, fiets 
ik langzaam vanwege de hitte en de zon.

Als ik heel vroeg opsta, kan ik twee keer per 
dag heen en weer. Het is een goede manier 
om geld voor mijn paspoort te verdienen.

Nu verdien ik stukje bij beetje het geld dat 
ik nodig heb voor school en mijn zending. 
En nu, na vier jaar werken, heb ik genoeg 
geld voor mijn paspoort, en heb ik boven-
dien nog zeventig dollar gespaard.
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‘En het geschiedde dat 
de broeder van Jared 
de Heer aanriep, zeg-
gende: […] ik heb de 
boten gemaakt [en] er 
is geen licht in. En de 
Heer zeide […]: Wat 
wilt gij dat Ik doe […]? 
[En] het geschiedde 
dat de broeder van 
Jared […] uit een rots 
zestien kleine stenen 
smolt […] en riep de 
Heer wederom aan, 
zeggende: O Heer, […] 
ik weet […] dat Gij 
alle macht bezit […] 
daarom, […] raak deze 
stenen met uw vinger 
aan […] zodat ze in het 
duister zullen schijnen.’
ETHER 2:18–19, 23; 3:1, 4

Tip voor de  
begeleider
Maak discussies 
energiek. Betrek 
iedereen erbij.

LOS PROBLEMEN OP6
LOS PROBLEMEN OP
 Nadenken: Waarom zou de Heer toestaan dat wij met problemen en moeilijk-

heden worden geconfronteerd?

 Bekijken: ‘Solve Problems and Make Decisions’ [Los problemen op en neem 
beslissingen] (Geen video? Lees de volgende pagina.)

 Bespreken: Wat deed het schaap om het varken te helpen met het oplossen 
van zijn probleem? (Bedenk hoe ze hem hielp om vast te stellen 
wat nou eigenlijk het probleem was, naar zijn opties te kijken en 
vervolgens een besluit te nemen en dat uit te voeren.)

 Lezen: Ether 2 en 3 (lees alleen het uittreksel rechts)

 Bespreken: Wat deed de broeder van Jared om zijn probleem op te lossen?

 Oefenen: Hieronder staan drie stappen die u kunt doen om allerlei problemen 
met gebed en geloof op te lossen. Lees en bespreek ze met een 
groepslid. Ieder bedenkt een probleem waar hij voor staat en doet 
de stappen.

 Oefenen: Bedenk een probleem waar u als gezin voor staat en schrijf het hier 
op:
 

Werk het probleem gedurende de week met uw gezin uit. En ont-
houd: geef het niet op! Het kost tijd om problemen op te lossen 
en veranderingen aan te brengen.

 Toezeggen: Zeg toe om gedurende de week de volgende dingen te doen. Vink 
de vakjes aan van taken die u hebt uitgevoerd:

□ Oefen met de stappen om het hiervoor genoteerde pro-
bleem op te lossen.

□ Breng uw gezinsleden dit beginsel bij.
□ Blijf de hiervoor besproken fundamentele beginselen in 

praktijk brengen.

➊

➋➌

LOS  
PROBLEMEN  

OP

BEDENK
Wat is het ware probleem?

Bestudeer 
de opties
Wat zouden oplossin-
gen kunnen zijn?
Welke is de beste?

Neem een besluit 
en handel
Bid om leiding. Neem 
een besluit. Handel 
vervolgens in geloof. 
Goede resultaten? Zo 
niet, probeer dan de 
stappen 1–3 nogmaals.
Geef het niet op!



Mijn fundament: beginselen, vaardigheden, gewoonten

1515

LOS PROBLEMEN OP EN NEEM BESLISSINGEN
Als u de video niet kunt bekijken, wijs dan rollen toe en lees dit script voor.

VARKEN: Ik heb honger! De boer is er niet. 
Zijn zoon is lui en ik krijg niets te eten! 
Wat moet ik nou doen?

SCHAAP: Varken? Varken! Wat is het 
probleem?

VARKEN: Probleem? Probleem? Dat is 
duidelijk, toch? Ik heb honger!

SCHAAP: Tja. Dat is niet jouw probleem.

VARKEN: Wat? Wat bedoel je? Ik heb hon-
ger! En die luie jongen doet zijn werk niet.

SCHAAP: Juist, maar dat is zíjn probleem. 
Jouw probleem is: waar kun jij wat te eten 
vinden?

VARKEN: Ik? Iets te eten vinden?

SCHAAP: Precies. Wat zijn je opties?

VARKEN: Nou, ik zou hier gewoon kunnen 
blijven wachten!

SCHAAP: Dat is één optie. Hoe goed werkt 
die?

VARKEN: Tja… Ahum… Als ik hier uit 
kon, dan kon ik misschien iets te eten vin-
den in de berg afval.

SCHAAP: Dat is nog een optie. Ik zag dat 
de jongen je poort niet dicht heeft gedaan.

VARKEN: Ja, maar ik ben hier nog nooit 
uit geweest. En misschien is er wel hele-
maal niets te eten.

SCHAAP: Het is waarschijnlijk tijd om een 
besluit te nemen en iets te doen — blijven, 
of in actie komen.

VARKEN: Oké. Het is míjn probleem, toch?

SCHAAP: Precies.

VARKEN: En de berg afval is mijn beste 
optie.

SCHAAP: Als je dat vindt.

VARKEN: Dus ik moet een beslissing 
nemen en iets doen.

SCHAAP: Daar lijkt het wel op.

VARKEN: Goed… oké. … goed… daar ga 
ik. [Begint te eten.] Hé, schaap, dit is prima 
spul.

SCHAAP: Goed gedaan, varken!

‘Er zijn soms creatieve 
benaderingen nodig 
om ons aan plaatse-
lijke omstandigheden 
aan te passen. We 
hebben algemene 
richtlijnen en begin-
selen, maar de Heer 
verwacht van ons dat 
we onze eigen pro-
blemen oplossen. […] 
We zijn mensen, we 
denken na en redene-
ren. We zijn in staat 
om onze behoeften 
in kaart te brengen, 
doelen te stellen en 
onze problemen op te 
lossen. […] Al te vaak 
houden mensen star 
vast aan denkbeel-
den, uitvindingen en 
benaderingen van het 
leven die niet werken. 
De creatieve benade-
ring is een gediscipli-
neerde benadering om 
te voorzien in onze 
levensbehoeften.’
ROBERT D. HALES, ‘Every 
Good Gift’, New Era, 
augustus 1983, 8–9
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‘En de Heer noemde 
zijn volk Zion, omdat 
zij één van hart en één 
van zin waren […]; en 
er waren geen armen 
onder hen.’
MOZES 7:18

WORD EENSGEZIND EN WERK SAMEN
 Nadenken: Wat houdt het in om ‘eensgezind’ te zijn? Wat heeft dat te maken 

met zelfredzaam worden?
 Bespreken: ‘In the Lord’s Way’ [‘Op de wijze van de Heer’] (Geen video? Lees de 

  volgende pagina.)

 Bespreken: Wat leren we uit deze boodschap over elkaar dienen en helpen?

 Lezen: Mozes 7:18; Leer en Verbonden 104:15–17 (rechts)

 Oefenen: Doe de volgende activiteit:
 1. Denk voor uzelf eens rustig na over uw talenten, contacten of 

andere hulpbronnen. Hoe kunt u daarmee andere groepsleden 
helpen om zelfredzamer te worden? Schrijf uw ideeën op:

 
 2. Vertel de groep welke talenten, contacten en andere hulpbron-

nen u hebt opgeschreven. Noteer de contacten of hulpbron-
nen van anderen waar u wat aan zou kunnen hebben.

  

 
 3. Noteer hieronder de hulpbronnen die u ter beschikking staan 

in een zelfredzaamheidscentrum van de kerk, inclusief de 
mentoren, de computers enzovoorts. Waarom hebt u die 
nodig?

 
 4. Welke hulpbronnen hebt u waarmee u en anderen zelfred-

zaam kunnen worden?

 
 5. Hoe gaat u anderen helpen op hun pad naar zelfredzaam-

heid?

 
 6. Hoe kunt u zich op uw pad naar zelfredzaamheid door ande-

ren laten helpen?

 

‘En het is mijn bedoe-
ling voor mijn heiligen 
te zorgen, want alle 
dingen zijn van Mij. 
Maar het moet wél 
gebeuren op mijn 
eigen wijze; en zie, dit 
is de wijze waarop Ik, 
de Heer, heb besloten 
voor mijn heiligen 
te zorgen, opdat de 
armen verhoogd zul-
len worden, doordat 
de rijken verlaagd 
worden. ‘Want de 
aarde is vol, en er is 
meer dan genoeg.’
LEER EN VERBONDEN 
104:15- 17

WORD EENSGEZIND 
EN WERK SAMEN7
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 Lezen: Om eensgezindheid te oefenen, kunt u het volgende doen:
• Help uw gezinsleden om samen te werken en eensgezinder te 

worden.
• Praat met wijkleden die zelfredzaam zijn. Vraag ze aan welke 

mensen of hulpbronnen ze iets gehad hebben. Vraag of ze uw 
mentor willen worden!

• Ga naar drie instellingen die hulpbronnen aanbieden waar-
mee u zelfredzamer kunt worden. Schrijf op welke diensten zij 
aanbieden. Begin er gebruik van te maken!

 Toezeggen: Zeg toe om gedurende de week de volgende dingen te doen. Vink 
de vakjes aan van taken die u hebt uitgevoerd:

□ Oefen het samenwerken met anderen (samenwerken met 
uw gezinsleden, wijkleden en gebruiken van hulpbronnen 
die instellingen aanbieden, zoals hiervoor beschreven).

□ Breng uw gezinsleden dit beginsel bij.
□ Blijf de hiervoor besproken fundamentele beginselen in 

praktijk brengen.

OP DE WIJZE VAN DE HEER
Als u de video niet kunt bekijken, lees dan hier het script.

PRESIDENT EYRING: De beginselen die 
aan het welzijnsprogramma van de kerk ten 
grondslag liggen, zijn niet beperkt tot één 
periode of plaats. Zij zijn altijd en overal 
van toepassing. […]

Het is duidelijk wat we moeten doen. Wie 
meer middelen hebben vergaard, dienen 
zich te verootmoedigen om de behoeftigen 
te helpen.

Zij die een overvloed hebben, dienen vrijwil-
lig iets van hun gemakken, tijd, vaardighe-
den en middelen op te offeren om het lijden 
van mensen in nood te verlichten. En die 
hulp moet op zo’n manier worden verstrekt 
dat het de mogelijkheden van de ontvangers 
vergroot om voor zichzelf [en vervolgens 
voor anderen] te zorgen. 

Als dat op de wijze van de Heer gedaan 
wordt, kan er iets opmerkelijks gebeuren. 
Dan wordt zowel de gever als de ontvanger 
gezegend.

(Henry B. Eyring, toespraak bij de inwijding 
van het Sugarhouse Utah Welfare Services 
Center, juni 2011, lds. org; de tekst tussen 
haakjes is in maart 2014 tijdens een inter-
view door president Eyring toegevoegd)

PRESIDENT UCHTDORF: Broeders en 
zusters, wij zijn allen volgens ons verbond 
verplicht om de behoeften van anderen op 
te merken en anderen te helpen zoals de 
Heiland dat deed, en de mensen om ons 
heen tot zegen te zijn.

Het antwoord op ons gebed komt vaak niet 
terwijl bidden, maar terwijl we de Heer 
en onze naasten helpen. Onzelfzuchtig 
dienstbetoon en toewijding verfijnen onze 
geest, verwijderen de schubben van onze 
geestelijke ogen en openen de vensters van 
de hemel. Wanneer we het antwoord op 
iemands gebed zijn, vinden we vaak het 
antwoord op dat van onszelf.

(Dieter F. Uchtdorf, ‘Stilstaan op de weg 
naar Damascus’, Liahona, mei 2011, 76.)

‘Als we eendrachtig 
samenwerken, kun-
nen we alles bereiken. 
Doen we dat, dan 
vervangen we de 
zwakte van het indi-
vidu door de kracht 
van veel mensen die 
samenwerken.’
THOMAS S. MONSON, 
‘Church Leaders Speak 
Out on Gospel Values’, 
Ensign, mei 1999, 118
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‘Ik zal in uw gedach-
ten en in uw hart tot 
u spreken door de Hei-
lige Geest, die op u zal 
komen en die in uw 
hart zal wonen.’
LEER EN VERBONDEN 8:2

COMMUNICEER: VRAAG EN LUISTER
 Nadenken: Hebt u wel eens meegemaakt dat onze hemelse Vader uw gebeden 

over een baan, uw bedrijf of uw scholing beantwoordde?

 Bekijken: ‘Creating Lift’ [‘Stijgkracht creëren’] (Geen video? Lees de volgende 
pagina.)

 Bespreken: Hoe kunnen we ons volgens president Uchtdorf uit onze wereldse 
zorgen verheffen? Gebeurt het wel eens dat we een antwoord op 
onze gebeden niet herkennen? Waarom is luisteren een onmis-
baar onderdeel van het gebed?

 Lezen: Leer en Verbonden 8:2; citaat van ouderling Nelson (rechts)

 Bespreken: Bespreek deze vragen met de groep: Waarom is luisteren een belang-
rijke vaardigheid? Wat kunnen we er in ons werk aan hebben om 
goed te luisteren?

 Oefenen: Doe de volgende activiteit om uw luistervaardigheid te verbeteren:
• Lees als groep de onderstaande stappen en bespreek ze in het 

kort.
• Vraag een of twee leden van de groep om de anderen te ver-

tellen met welke moeilijkheid of vraag ze zitten. Alle anderen 
proberen bij het luisteren de volgende stappen te doen.

• Vraag de groepsleden die iets vertelden hoe het voelde toen 
de groep echt probeerde te luisteren.

❶ CONCENTREER U
• Concentreer u op de woorden en 

de lichaamstaal van de spreker.
• Onderbreek de spreker niet.  ➋ GEEF BLIJK VAN 

WAARDERING
• Kijk de spreker aan.
• Gebruik korte woorden zoals ‘ja’ 

of ‘oké’.
• Bedank de spreker. ➌ EVALUEER

• Zeg: ‘Dus u zegt …’
• Herhaal vervolgens wat u hebt 

gehoord. 

➍ VRAAG
• Vraag: ‘Heb ik dat goed 

begrepen?’
• Wacht op antwoord en luister. 

‘Het is uw ziel tot 
zegen als u leert 
luisteren, vervolgens 
luistert om te leren 
van kinderen, ouders, 
partners, naasten en 
kerkleiders. Dit alles 
zal uw vermogen 
vergroten om raad van 
omhoog te horen.’ 
RUSSELL M. NELSON, 

‘Listen to Learn’, Ensign, 
mei 1991, 24

COMMUNICEER: 
VRAAG EN LUISTER8
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‘Onze hemelse Vader 
hoort de smeekbeden 
van zijn kinderen over 
de hele aarde om 
voedsel en kleding 
voor hun lichaam, en 
om het zelfrespect 
dat komt door de 
mogelijkheid om voor 
zichzelf te zorgen.’
HENRY B. EYRING, 

‘Mogelijkheden tot 
goeddoen’, Liahona, 
mei 2011, 22

 Toezeggen: Zeg toe om gedurende de week de volgende dingen te doen. Vink 
de vakjes aan van taken die u hebt uitgevoerd:

□ Oefen met uw gezin de stappen om beter te luisteren:
◼ Vraag een gezinslid met welke moeilijkheid of vraag hij 

of zij zit.
◼ Oefen het gebruik van de luisterstappen als u naar deze 

moeilijkheid luistert.
□ Breng uw gezinsleden dit beginsel bij.
□ Blijf de hiervoor besproken fundamentele beginselen in 

praktijk brengen.

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

PRESIDENT UCHTDORF: Om een vlieg-
tuig van de grond te krijgen, is stijgkracht 
nodig. Bij aerodynamica is sprake van stijg-
vermogen als lucht zó langs de vleugels gaat, 
dat de druk onder de vleugel hoger is dan 
de druk boven de vleugel. Als de opwaartse 
stijgkracht groter is dan de neerwaartse 
zwaartekracht, komt het vliegtuig los van de 
grond en stijgt het op om te vliegen.

Op soortgelijke wijze kunnen we stijgkracht 
in ons geestelijk leven creëren. Als de kracht 
die ons omhoog stuwt en verheft, groter is 
dan de verleidingen en onrust die ons naar 
beneden trekken, kunnen we opstijgen en 
het rijk van de Geest betreden.

Hoewel er veel evangeliebeginselen zijn die 
ons verheffen, wil ik er één in het bijzonder 
uitlichten.

[Gebed!]

Bidden is een van de beginselen van het 
evangelie dat voor stijgkracht zorgt. Bidden 
levert het vermogen om uit te stijgen boven 
onze wereldse zorgen, om ons omhoog te 
stuwen door de donkere wolken van wan-
hoop naar een heldere, blauwe horizon.

Een van de grootste zegeningen en voor-
rechten en gelegenheden die we hebben als 
kinderen van onze hemelse Vader, is dat 
we [door gebed] met Hem kunnen com-
municeren. We kunnen Hem onze weder-
waardigheden, beproevingen en zegeningen 
voorleggen. We kunnen [overal en altijd] 
hemelse leiding van de Heilige Geest zoeken 
en ontvangen.

(Dieter F. Uchtdorf, ‘Gebed en de blauwe 
horizon’, Liahona, juni 2009, 3–4; tekst 
tussen haakjes tijdens een interview in 
maart 2014 door president Uchtdorf toege-
voegd.)

‘We moeten onze 
hemelse Vader om 
hulp vragen en 
kracht halen uit de 
verzoening van zijn 
Zoon, Jezus Christus. 
In zowel stoffelijke 
als geestelijke zaken 
worden we door deze 
goddelijke hulp in 
staat gesteld om voor 
onszelf en voor ande-
ren verstandige kost-
winners te worden.’
ROBERT D. HALES, ‘In 
stoffelijk en geestelijk 
opzicht voorzorgen 
nemen’, Liahona, 
mei 2009, 8



Week 3
Mijn fundament: beginselen, vaardigheden, gewoonten

2020

HOUD VOL
 Nadenken: Hoe leren we doorwerken aan een taak tot deze voltooid is?

 Bekijken: ‘Only a Stonecutter’ [‘Slechts een steenhouwer’] Geen video? Lees 
de volgende pagina.)

 Bespreken: Hoe leren we volhouden zelfs als dat moeilijk is? In hoeverre heeft 
ons vertrouwen in de Heer invloed op ons vermogen om vol te 
houden?

 Lezen: Verklaring van president Faust; Hebreëen 12:1; Leer en Verbonden 
58:4 (rechts)

 Oefenen: Werk samen om dit patroon van volharding en het overwinnen van 
moeilijkheden onder de knie te krijgen:
• Lees gezamenlijk elke stap in het stappenplan hieronder.
• Wend u tot een van de groepsleden. Vraag elkaar of ze voor 

een plicht of taak staan die ze erg moeilijk vinden.
• Help elkaar met de onderstaande vier stappen. Bespreek de 

plicht of taak die ze moeilijk vinden.
• Zeg elkaar toe om vol te houden — dat u door zult gaan tot 

de plicht of taak gedaan is.

➊
BLIJF  

POSITIEF
Tel uw zegeningen.

➋
DENK ERAAN OM 

SAMEN TE WERKEN
Vraag vrienden, 
leeftijdgenoten, 
groepsleden en 

anderen om hulp.

➌
VERVANG VREES 
DOOR GELOOF

Vermijd twijfel. Bedenk 
dat de Heer alle macht 
heeft. Roep Hem aan 
en aanvaard zijn wil.

➍
GA VOL GEDULD 

EN MOED VERDER.
Geef nooit, maar dan 
ook nooit, op; houd 

vol geloof vol.

‘Val niet voor de verleiding waar Laman en Lemuël voor vielen. Toen zij de belangrijke opdracht kregen om 
de platen van Laban te halen, morden zij volgens de kroniek. Ze zeiden dat wat hun geboden was, moeilijk 
was. En ze misten hun kans op een beloning. Laat in plaats daarvan uw houding hetzelfde zijn als die van hun 
broer, Nephi: ‘Ik zal heengaan en doen, wat de Here heeft bevolen’ (zie 1 Nephi 3:5–7).

Thomas S. Monson, Teachings of Thomas S. Monson (2011), 54

‘Als mensen [volhou-
den] als het moeilijk 
wordt, geven ze blijk 
van volharding — ze 
geven het niet op als 
anderen zeggen dat 
iets onmogelijk is.’
JAMES E. FAUST, 
‘Volharding’, Liahona, 
mei 2005, 51

‘Laten wij met volhar-
ding de wedloop lopen 
die voor ons ligt.’
HEBREEËN 12:1

‘Want na veel beproe-
ving komen de 
zegeningen.’
LEER EN VERBONDEN 58:4

HOUD VOL9
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 Oefenen: Denk aan een moeilijkheid waar uw gezin voor staat. Stel aan de 
hand van het bovenstaande stappenplan vast op welke twee of 
drie manieren u er in geloof mee aan de slag kunt gaan, erop 
vertrouwend dat God een oplossing zal bieden: 
  
 

 Toezeggen: Zeg toe om gedurende de week de volgende dingen te doen. Vink 
de vakjes aan van taken die u hebt uitgevoerd:

□ Oefen u in het volhouden volgens de hierboven gevonden 
manieren.

□ Breng uw gezinsleden dit beginsel bij.
□ Blijf de hiervoor besproken fundamentele beginselen in 

praktijk brengen.

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

OUDERLING HOLLAND: John R. Moyle 
was een Engelse pionier die met een 
handkar door de Verenigde Staten trok. Hij 
vestigde zich in Alpine (Utah), ongeveer 35 
kilometer van de Salt Laketempel.

Brigham Young riep broeder Moyle als 
hoofdopzichter metselwerk voor de bouw 
van de Salt Laketempel.

Om ervoor te zorgen dat hij ’s maandags 
altijd om acht uur ’s morgens op zijn werk 
was, ving broeder Moyle de wandeltocht al 
om twee uur ’s morgens aan. Zijn werkweek 
eindigde op vrijdag om vijf uur ’s middags, 
waarna hij naar huis liep — waar hij kort 
voor middernacht aankwam. Gedurende de 
bijna twintig jaar die de bouw van de tem-
pel duurde, herhaalde hij dit wekelijks.

Toen hij een keer in het weekend thuis was, 
schopte een van de koeien broeder Moyle bij 
het melken tegen zijn been, waarbij het bot 
vlak onder de knie verbrijzeld werd.

Er was op de boerderij geen goede medische 
hulp, dus zijn familie en vrienden lichtten 
een deur uit zijn scharnieren en bonden 
hem vast aan de geïmproviseerde opera-
tietafel. Toen amputeerden ze zijn been 
een centimeter of vijf onder de knie met de 
schulpzaag waarmee ze takken van een 
boom hadden gezaagd. 

Toen het been eindelijk genas, maakte 
broeder Moyle een houten been. Eerst liep 
hij door het huis. Toen liep hij over het erf. 
Uiteindelijk waagde hij zich buiten zijn 
eigen grond.

Toen hij uiteindelijk meende dat hij de 
pijn kon verdragen, deed hij zijn houten 
been aan, liep de 35 kilometer naar de Salt 
Laketempel, klom op de steiger en beitelde 
de spreuk ‘De Here gewijd’.

(Zie ook Jeffrey R. Holland, ‘Als duiven 
op ons raamkozijn’, Liahona, juli 2000, 
90–93.)

‘Het is onze taak om 
ons van middelmatig-
heid tot competentie 
te verheffen, en van 
mislukking tot pres-
tatie. Het is onze taak 
om zo goed mogelijk 
te worden. Een van 
Gods grootste gaven 
aan ons is de vreugde 
van het blijven probe-
ren, want geen enkele 
mislukking hoeft 
blijvend te zijn.’
THOMAS S. MONSON, 
‘The Will Within’, Ensign, 
mei 1987, 68
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Tip voor de  
begeleider
Zorg ervoor dat 
iedereen zich op 
daden concentreert 
en niet alleen 
op woorden.

GEEF BLIJK VAN INTEGRITEIT
 Nadenken: Waarom zou de Heer mensen met ‘onkreukbaarheid van hart’ 

liefhebben? (Zie Leer en Verbonden 124:15.)

 Bekijken: ‘What Shall a Man Give in Exchange for His Soul?’ [‘Wat zal een 
mens geven in ruil voor zijn ziel?’] (Geen video? Lees de vol-
gende pagina.)

 Bespreken: Wat betekent het om integriteit of onkreukbaarheid te hebben? 
In welke kleine dingen geven mensen hun ziel weg om in dit 
leven bezittingen te vergaren?

 Lezen: Geloofsartikelen 1:13; Mosiah 4:28; Job 27:5 (rechts)

 Oefenen: Geef uzelf een cijfer op de volgende gebieden.

 Toezeggen: Zeg toe om gedurende de week de volgende dingen te doen. Vink 
de vakjes aan van taken die u hebt uitgevoerd:

□ Oefen dagelijks integer gedrag.
□ Breng uw gezinsleden dit beginsel bij.
□ Blijf de hiervoor besproken fundamentele beginselen in 

praktijk brengen.

Zet een getal voor elk punt om aan te geven hoe vaak u zich zo gedraagt.  
1 = nooit, 2 = soms, 3 = vaak, 4 = bijna altijd, 5 = altijd
 ___1. Ik houd mij aan al mijn beloften, toezeggingen en verbonden.
 ___2. Ik houd me in woord en geschrift altijd aan de waarheid.
 ___3. Ik overdrijf niet om iets beter voor te doen dan het is.
 ___4. Ik geef geleende spullen altijd terug en neem niets weg dat niet van mij is.
 ___5. Ik ben mijn huwelijkspartner in woord en daad volkomen trouw.
 ___6. Ik pleeg nooit bedrog, zelfs als ik weet dat ik toch niet gepakt word.
 ___7. Als ik iets vind dat niet van mij is, breng ik het terug naar de eigenaar.
 ___8. Ik betaal geld dat ik leen altijd terug, inclusief PSF- leningen van de kerk.

GEEF BLIJK VAN 
INTEGRITEIT

‘Wij geloven eerlijk te 
moeten zijn.’
GELOOFSARTIKELEN 1:13

‘En ik wil dat gij eraan 
denkt dat wie ook 
onder u van zijn 
naaste leent, het 
geleende volgens de 
afspraak moet terug-
geven, anders begaat 
gij een zonde; en 
misschien doet gij uw 
naaste ook een zonde 
begaan.’
MOSIAH 4:28

‘Tot ik de geest geef, 
zal ik mijn oprechtheid 
niet van mij wegdoen.’
JOB 27:5

10
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WAT ZAL EEN MENS GEVEN IN RUIL VOOR ZIJN ZIEL?
Als u de video niet kunt bekijken, lees dan hier het script.

OUDERLING ROBERT C. GAY: De Hei-
land stelde zijn discipelen eens de volgende 
vraag: ‘Wat zal een mens geven in ruil voor 
zijn [ziel]?’

Over die vraag heeft mijn vader me jaren 
geleden eens goed aan het denken gezet. 
Vroeger lieten mijn ouders mij klusjes doen 
rondom het huis, waarvoor ik dan zakgeld 
kreeg. Met dat geld, iets meer dan 50 cent 
per week, ging ik vaak naar de film. Een 
bioscoopkaartje kostte destijds 25 cent voor 
een elfjarige. Ik had dus 25 cent over om 
chocoladerepen te kopen, die 5 cent per stuk 
kostten. Een film plus vijf chocoladerepen! 
Beter dan dat kon het bijna niet worden.

Alles liep gesmeerd tot ik twaalf werd. Toen 
ik op een middag in de rij stond, besefte ik 
dat een kaartje voor een twaalfjarige 35 
cent was, wat dus minder repen betekende. 
Ik kon dat offer niet echt opbrengen en hield 
mezelf voor: Je ziet er nog net zo uit als 
vorige week. Daarop stapte ik naar voren 
en vroeg om het kaartje van 25 cent. Bij de 
kassa keek men er niet van op, dus ik kocht 
net als altijd mijn vijf chocoladerepen in 
plaats van drie.

Ik was behoorlijk in mijn nopjes en ging na 
afloop snel naar huis om mijn vader over 
mijn slimme zet te vertellen. Terwijl ik alle 
details uit de doeken deed, zei hij niets. 
Toen ik klaar was, keek hij me alleen aan 
en zei: ‘Jongen, zou je je ziel voor een dub-
beltje verkopen?’ Zijn woorden troffen me 
diep in mijn twaalfjarige hart. Die les is me 
altijd bijgebleven.

(Robert C. Gay, ‘Wat zal een mens geven 
in ruil voor zijn ziel?’, Liahona, november 
2012, 34.)

‘Integriteit betekent 
het juiste en goede 
te doen, ongeacht de 
gevolgen. Het houdt 
in rechtschapen te 
zijn tot in de kern 
van onze ziel — niet 
alleen in daden, maar 
belangrijker nog in 
onze gedachten en 
ons hart. […] Een 
beetje liegen, een 
beetje bedriegen, of 
een beetje oneerlijk 
voordeel behalen is 
niet aanvaardbaar 
voor de Heer. […] De 
volmaakte beloning 
voor integriteit is de 
voortdurende nabij-
heid van de Heilige 
Geest [die] ons in alles 
zal leiden.’
JOSEPH B. WIRTHLIN, 
‘Personal Integrity’, 
Ensign, mei 1990, 30–33
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ZORG VOOR SCHOLING
 Nadenken: Volgens de profeten levert scholing kansen op. Wat voor bewijzen 

hebt u daarvan gezien?

 Bekijken: ‘The Glory of God Is Intelligence’ [‘De heerlijkheid Gods is intelli-
gentie’] (Geen video? Lees de volgende pagina.)

 Bespreken: Waarom meent Alexander dat het belangrijk is om ons hele leven te 
blijven leren? Wat vindt Emelda van scholing en hard studeren? 
Wat heeft zij aan een PSF- lening gehad? Was dat een goede reden 
om een schuld aan te gaan?

 Lezen: Leer en Verbonden 88:118; Handboek 2, 6.1.1 (rechts)

 Oefenen: We kunnen ons hele leven blijven leren. Schrijf in het vak hieron-
der iets op dat u onlangs uit een van deze informatiebronnen 
hebt geleerd.

 Bespreken: Hoe kunt u dagelijks blijven leren en groeien?

INFORMATIE-
BRONNEN

IETS DAT IK ONLANGS UIT DEZE 
BRONNEN HEB GELEERD

Mensen om mij heen, mijn 
leiders

Levenservaringen

Boeken en media

Lessen/leraren

De Schriften, de tempel, 
de Heilige Geest

‘En omdat niet allen 
geloof hebben, moet 
gij ijverig woorden van 
wijsheid zoeken en ze 
elkaar leren; ja, put 
woorden van wijsheid 
uit de beste boeken; 
zoekt kennis, ja, door 
studie en ook door 
geloof. [Vestig] een 
huis van leren.’
LEER EN VERBONDEN 
88:118- 19

‘[Kerkleden] bekwamen 
zich in lezen, schrijven 
en rekenen. Ze grijpen 
de kansen aan om zo 
veel mogelijk te leren 
en een formele of 
technische opleiding 
te volgen.’
HANDBOEK 2, 6.1.1

ZORG VOOR  
SCHOLING11
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 Toezeggen: Zeg toe om gedurende de week de volgende dingen te doen. Vink 
de vakjes aan van taken die u hebt uitgevoerd:

□ Zoek naar gelegenheden om iets te leren, en schrijf op wat 
u leert.

□ Leer uw gezinsleden uit welke bronnen we ons leven lang 
iets kunnen leren. Bedenk manieren waarop uw gezinsle-
den zich verder kunnen scholen — zowel de volwassenen 
als de kinderen.

□ Blijf de hiervoor besproken fundamentele beginselen in 
praktijk brengen.

DE HEERLIJKHEID GODS IS INTELLIGENTIE
Als u de video niet kunt bekijken, wijs dan rollen toe en lees dit script voor.

VERTELLER: Alexander komt uit Peru. Hij 
heeft zijn leven aan leren en onderwijzen 
gewijd. Hij vertelt:

ALEXANDER: Toen ik jong was, leerde 
mijn vader ons om te studeren en een oplei-
ding op waarde te schatten.

Er zijn in dit leven twee dingen die we kun-
nen doen om vooruitgang te maken en te sla-
gen. Ten eerste, trouw blijven en tot het einde 
toe volharden. Ten tweede, studeren en leren.

Ik heb altijd geleerd dat scholing het 
voornaamste stoffelijke middel is om onze 
levensdoelen te bereiken.

Toen ik op zending ging, had ik erg weinig 
kennis van het evangelie, maar een groot 
verlangen om het goede te doen en te leren.

Ik volgde geen lessen, maar ik ben van 
mening dat mijn zending de tijd van mijn 
leven was waarin ik het meeste heb geleerd.

Ik neem overal gelegenheden te baat om te 
leren: thuis, op mijn werk, in de kerk, aan 
de universiteit en zelfs in de bus. Ik probeer 
altijd iets te leren.

De tempel is de belangrijkste plek in mijn 
leven en het is de beste school op aarde.

VERTELLER: Emelda is een bekeerling uit 
Zuid- Afrika die haar droom uit zag komen 
door een lening van het permanent studie-
fonds. Ze geeft haar getuigenis:

EMELDA: Dat ik een van de beste leerlin-
gen ben, heb ik niet aan mezelf te danken 
maar aan de kerk! Ik wist dat lid worden 
van De Kerk van Jezus Christus van de Hei-
ligen der Laatste Dagen mij op een hoger 
geestelijk niveau zou tillen, maar ik had 
nooit gedacht dat het me ook de kans zou 
bieden om te studeren. […]

Toen ik het evangelie leerde, gingen mijn 
ogen echt open. Ik besefte dat ik zelf mijn 
lot in handen had. […] Ik ben ervan over-
tuigd dat onze hemelse Vader het beste met 
ons voor heeft, wat onze huidige omstan-
digheden en gevoelens ook zijn. 

‘Wij hebben de ver-
antwoordelijkheid en 
de opdracht om onze 
plaats in de zaken-
wereld, wetenschap, 
overheid, genees-
kunde, het onderwijs 
en elke andere zinvolle 
en opbouwende 
beroepsgroep in te 
nemen. Wij hebben 
de plicht om onze 
handen en ons ver-
stand te trainen zodat 
we kunnen uitblinken 
in het werk van de 
wereld om de mens-
heid tot zegen te zijn.’
GORDON B. HINCKLEY, 
‘A City upon a Hill’, 
Ensign, juli 1990, 5
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BLIJF OP KOERS, ONTVANG VERORDENINGEN
 Nadenken: Wat weerhoudt ons ervan om te doen wat het belangrijkst is?

 Bekijken: ‘Doing What Matters Most’ [Doen wat het belangrijkst is] (Geen 
video? Lees de volgende pagina.)

 Bespreken: Wat zijn enkele onbelangrijke dingen waar mensen hun tijd mee 
verspillen? De Heer gebood Joseph Smith om tempels te bouwen 
terwijl de kerkleden toen erg arm waren. Waarom?

 Lezen: Leer en Verbonden 84:20; 136:4; 1 Nephi 18:2–3 (rechts)

 Lezen: ‘The Law of Soil Management’ [De wet van bodembeheer] (op de 
volgende pagina)

 Bespreken: Wat openbaarde de Heer aan ouderling Widtsoe in de tempel? Wat 
openbaarde de Heer aan Nephi op de berg?
Waarom is het in ons streven naar zelfredzaamheid zo belangrijk 
om tempelwaardig te zijn?
Lees samen met een partner de onderstaande Schrifttekst. Wat 
betekent het voor u dat we door tempelwerk toebereid worden 
om alle noodzakelijke dingen in ons leven te verkrijgen? Bespreek 
wat dit voor u en voor uw zelfredzaamheidsdoel betekent.

 Toezeggen: Zeg toe om gedurende de week de volgende dingen te doen. Vink 
de vakjes aan van taken die u hebt uitgevoerd:

□ Probeer dagelijks tempelwaardig te zijn.
□ Breng uw gezinsleden dit beginsel bij. Leer ze dat ze geeste-

lijk en stoffelijk zullen slagen als ze tempelwerk verrichten, 
en bespreek wat ze moeten doen om door de tempelveror-
deningen de kracht van de Heer te ontvangen.

□ Blijf de hiervoor besproken fundamentele beginselen in 
praktijk brengen.

‘En wilt Gij geven, heilige Vader, dat allen die in dit huis aanbidden 
[…] toebereid worden om alle noodzakelijke dingen te verkrijgen.’

Leer en Verbonden 109:14–15

‘In de verordeningen is 
de macht der godde-
lijkheid kenbaar.’
LEER EN VERBONDEN 
84:20

‘En dit zal ons verbond 
zijn: dat wij zullen wan-
delen naar alle verorde-
ningen des Heren.’
LEER EN VERBONDEN 
136:4

‘[…] evenmin bouwde 
ik het schip op de 
wijze der mensen; 
maar ik bouwde 
het op de wijze die 
de Heer mij had 
getoond; daarom was 
het niet op de wijze 
der mensen. En ik, 
Nephi, beklom dikwijls 
de berg, en ik bad 
dikwijls tot de Heer; 
daarom toonde de 
Heer mij grote dingen.’
1 NEPHI 18:2–3

BLIJF OP KOERS, ONTVANG 
VERORDENINGEN12
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DOEN WAT HET BELANGRIJKST IS
Als u de video niet kunt bekijken, lees dan hier het script.

VERTELLER: Op een donkere december-
avond stortte er in Florida een vliegtuig 
neer. Er waren meer dan honderd dodelijke 
slachtoffers. Ze waren slechts 32 kilometer 
van een veilige landingsplek verwijderd.

PRESIDENT UCHTDORF: Na het onge-
luk probeerden onderzoekers de oorzaak 
vast te stellen. Het landingsgestel was wel 
degelijk op de juiste manier uitgeklapt. Het 
vliegtuig bevond zich in perfecte mechani-
sche toestand. Alles werkte naar behoren 
— alles, behalve één ding: één uitgebrand 

gloeilampje. Dat kleine lampje — met een 
waarde van zo’n twintig cent — was de 
aanleiding geweest tot een serie gebeurtenis-
sen die uiteindelijk tot de tragische dood 
van meer dan honderd mensen leidde.

Uiteraard had het defecte lampje het 
ongeluk niet veroorzaakt; dat vond plaats 
omdat de bemanning zich concentreerde 
op iets wat op dat moment belangrijk leek, 
maar waarbij ze uit het oog verloren wat in 
werkelijkheid het belangrijkste was.

De neiging om zich op het onbelangrijke te 
concentreren ten koste van het belangrijke, 
doet zich niet alleen voor bij piloten maar 
bij iedereen. Wij lopen allemaal dat risico. 
[…] Zijn uw gedachten en uw hart gericht 
op die kortstondige, vluchtige zaken die 
alleen maar even van belang zijn, of op de 
zaken die het belangrijkst zijn?

(Dieter F. Uchtdorf, ‘Wij zijn bezig met een 
groot werk en kunnen niet komen’, Liahona, 
mei 2009, 59–60.)

DE WET VAN BODEMBEHEER
OUDERLING WIDTSOE: Enkele jaren 
lang hadden mijn medewerkers duizenden 
gegevens vergaard over bodemvocht, maar 
ik was niet in staat om er een rode draad in 
te vinden. Uiteindelijk gaf ik het op.

Die dag gingen mijn vrouw en ik naar de 
tempel om de mislukking uit ons hoofd te 
zetten. In de derde begiftigingszaal schoot 
mij zomaar ineens de oplossing te binnen, 
die sindsdien gepubliceerd is. […]

Dat is de gave die zij krijgen die op gepaste 
wijze naar de tempel gaan, want het is een 
plek waar we openbaring mogen verwach-
ten. Ik geef u mijn getuigenis dat dit zo is.

(In Alan K. Parrish, Modern Temple Wor-
ship, 156–157)

‘De Heer zal ons zege-
nen als we het heilige 
verordeningswerk in 
de tempel doen. De 
zegeningen daarvan 
blijven niet beperkt tot 
ons werk in de tempel. 
We worden gezegend 
in alles wat we doen. 
We komen in aanmer-
king voor de aandacht 
van de Heer voor 
zowel onze geestelijke 
als onze stoffelijke 
aangelegenheden.’
BOYD K. PACKER, The 
Holy Temple (1980), 182
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GA VOORWAARTS EN DIEN
 Nadenken: Hoe zullen wij volgens de Schriften en het citaat rechts gered wor-

den als we onszelf in de dienst aan anderen verliezen?

 Lezen: Nu u Mijn fundament hebt bestudeerd, nodigen we u uit om nog-
maals na te denken over de raad in beginsel 7. President Uchtdorf 
heeft gezegd:

 Bespreken: Hoe kunnen door dienstbetoon aan anderen de ‘vensters van de 
hemel’ voor u opengaan?

 Oefenen: Stel met uw groep of gezin een plan op om een van de volgende 
dingen te doen:
 1. Voer in uw gemeenschap een dienstbetoonproject uit. U kunt 

zieken in een ziekenhuis dienen, voedsel naar een weeshuis 
brengen of een andere activiteit uitkiezen.

 2. Ga met uw gezin naar het dichtstbij-
zijnde centrum voor familiegeschie-
denis. Stel uw familiegeschiedenis 
op met behulp van het boekje Mijn 
familie: herinneringen die ons dichter 
tot elkaar brengen. Ga daarna naar de 
tempel en verricht heilige verorde-
ningen voor overleden familieleden.

 3. Doe vrijwilligerswerk in een zelfred-
zaamheidscentrum of treed op als 
groepsbegeleider. Begeleid iemand 
individueel op diens pad naar zelf-
redzaamheid.

‘Onzelfzuchtig dienstbetoon en toewijding verfijnen onze geest, 
verwijderen de schellen van onze geestelijke ogen en openen de 
vensters van de hemel. Wanneer we het antwoord op iemands 
gebed zijn, vinden we vaak het antwoord op dat van onszelf.’

Dieter F. Uchtdorf, ‘Stilstaan op de weg naar Damascus’,  
Liahona, mei 2011, 76

LAATSTE ACTIVITEIT

‘Want wie zijn leven 
zal willen behouden, 
die zal het verliezen; 
maar wie zijn leven zal 
verliezen om Mij, die 
zal het vinden.’
MATTHEÜS 16:25

‘Wanneer gij in de 
dienst van uw naas-
ten zijt, [zijt] gij louter 
in de dienst van uw 
God.’
MOSIAH 2:17

‘Het doel van zowel 
materiële als gees-
telijke zelfredzaam-
heid is zelf een hoger 
niveau te bereiken 
zodat we anderen 
in nood kunnen 
opbeuren.’
ROBERT D. HALES, ‘Tot 
onszelf komen: het 
avondmaal, de tempel 
en offervaardig 
dienen’,Liahona, 
mei 2012, 36

Mijn familie
Herinneringen die ons dichter  

tot elkaar brengen

‘We moedigen vooral jongeren en 
jongvolwassenen aan om hun eigen 

familienamen of namen van voorouders 
van wijk- of ringleden mee naar de tempel 

te nemen. Priesterschapsleiders zorgen 
ervoor dat jonge mensen en gezinnen hun 
hart tot hun voorvaderen wenden en de 
zegeningen van de tempel ontvangen.’

Brief van het Eerste Presidium, 8 oktober 2012
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VOLTOOIINGSBRIEF

Ondergetekende,  , heeft deelgenomen aan een 
zelfredzaamheidsgroep van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste 
Dagen en heeft als volgt voldaan aan de eisen voor voltooiiing:

Ik heb ten minste tien van de twaalf bijeenkomsten bijgewoond.

Ik heb alle twaalf beginselen toegepast en ze mijn gezinsleden bijgebracht.

Ik heb de laatste activiteit gedaan.

Ik heb een fundament van vaardigheden, beginselen en 
zelfredzaamheidsgewoonten opgebouwd. Ik blijf deze de rest van mijn leven 
gebruiken.

Naam deelnemer  Handtekening deelnemer  Datum 

Ik bevestig dat deze deelnemer aan de bovenvermelde vereisten heeft voldaan.

Naam begeleider  Handtekening begeleider  Datum 

Noot: later kan het zelfredzaamheidscomité van de ring of het district een certificaat 
verstrekken.

‘Wat voor mannen behoort gij daarom te 
zijn? Voorwaar, Ik zeg u, zoals Ik ben.’
3 NEPHI 27:27

GAAT U VERDER OP UW PAD 
NAAR ZELFREDZAAMHEID?



Ga 

DAGELIJKS
verantwoordelijk  

te werk
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