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Instructies  voor het 
leerplan 2011 

Deze leidraad geeft een overzicht van het lesmateriaal 
voor de klassen op zondag in 2011, instructies voor het 
opzetten van de quorums en klassen op zondag, en een 
overzicht van het kerkmateriaal voor gebruik thuis.
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 Verspreiding
   RING:  Ringpresidenten verspreiden deze publicatie 
naar behoefte onder leidinggevenden in de ring.

   WIJK:  Bisschoppen en gemeentepresidenten versprei-
den deze publicatie naar behoefte onder hun raadge-
vers, administrateurs, Melchizedekse-priesterschaps-
leiders, presidiums van hulporganisaties, en andere 
leidinggevenden in de wijk.

  De ring- en wijkraden nemen deze publicatie elk jaar 
door. 
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Algemeen leerplan 2011
Wordt gebruikt waar de kerk een stevige basis heeft

Organisatie Lesboeken en andere leermiddelen

Melchizedekse priesterschap 
en zustershulpvereniging

EErstE zondag
De Schriften; kerkelijke tijdschriften; Leidraad voor leidinggevenden in priesterschap 
en hulporganisaties (31178 120); Wereldwijde instructiebijeenkomst voor leidingge-
venden, boekjes; Leidraad voor het gezin (31180 120); en andere goedgekeurde 
kerkelijke leermiddelen

twEEdE En dErdE zondag
Evangeliebeginselen, nieuwe uitgave (06195 120); vervolg van 2010. Dit lesboek 
vervangt tijdelijk de serie Leringen van kerkpresidenten. De lessen behoren gegeven 
te worden in de volgorde van het lesboek.

ViErdE zondag
Leringen voor onze tijd: toespraken van de algemene conferentie; zie p. 6

VijfdE zondag
Onderwerpen en goedgekeurde kerkelijke leermiddelen uitgekozen door de bisschap

Aäronische priesterschap en 
jongevrouwen

Aäronische priesterschap 3 (34822 120) en Bronnenlijst Aäronische priesterschap 
2011 (08659 120)
Jongevrouwen 3 (34825 120) en Bronnenlijst jongevrouwen 2011 (08660 120)

Andere leermiddelen zijn de Schriften, kerkelijke tijdschriften; Mijn plicht jegens God 
vervullen: voor Aäronisch-priesterschapsdragers (06746 120); Jongevrouwen — per-
soonlijke vooruitgang (36035 120); Voor de kracht van de jeugd (36550 120); en 
Trouw aan het geloof (36863 120). 

Jeugdwerk andErhalf t/m twEE jaar (KindErKamEr)
Ziet uw kleinen: kinderkamerboek (37108 120)

driE t/m Elf jaar (participatiEpEriodE)
Overzicht participatieperiode 2011: Ik weet dat de Schriften waar zijn (08635 120)

driE jaar (zonnEstraaltjEs)
Jeugdwerk 1: Ik ben een kind van God (34969 120)

ViEr t/m zEVEn jaar (Kgw 4, 5, 6 En 7)
Jeugdwerk 3: Kies de goede weg B (34499 120)

acht t/m Elf jaar (hEldEn 8, 9, 10 En 11)
Jeugdwerk 7: Het Nieuwe Testament (34604 120)

Andere leermiddelen voor alle klassen zijn de kerkelijke tijdschriften, stripboeken 
over de Schriften, Evangelieplatenboek (06048 090), Kinderliedjes (34831 120), 
en de knipplatensets (aparte sets 1–10).

Nieuw
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Organisatie Lesboeken en andere leermiddelen

Zondagsschool twaalf t/m dErtiEn jaar
De presidenten van de kerk — leerkrachtenboek (31382 120)

VEErtiEn t/m achttiEn jaar
Het Nieuwe Testament — lesboek voor de leerkracht Evangelieleer (35681 120)
Het Nieuwe Testament — gids voor de cursist (35682 120)

VolwassEnEn
Het Nieuwe Testament — lesboek voor de leerkracht Evangelieleer (35681 120)
Het Nieuwe Testament — gids voor de cursist (35682 120)

VolwassEnEn
Evangeliebeginselen, nieuwe uitgave (06195 120). Deze cursus is voor onderzoe-
kers, nieuwe leden, geheractiveerde leden en anderen die onderricht in de voor-
naamste evangelieleringen nodig hebben. De leerkracht kiest de volgorde van de 
lessen uit volgens de behoeften van de deelnemers aan de les.

Facultatieve cursussen Lesboeken en andere leermiddelen

Evangelieonderwijs Onderwijzen — geen grotere roeping (36123 120), pp. 185–239
(Twaalf weken)

Huwelijk en gezin Huwelijk en gezin: leerkrachtenboek (35865 120)
Huwelijk en gezin: cursistenboek (36357 120)
(Zestien weken)

Tempelwerk en familiege-
schiedenis

Instructor’s Guide to Temple and Family History Work (35804)
Leidraad tempelwerk en familiegeschiedenis voor leden (36795 120)

Voorbereiding op de tempel Vanuit de hemel begiftigd: cursus Voorbereiding op de tempel — leerkrachtenboek  
(36854 120)
Voorbereiding op de heilige tempel (36793 120)
(Zeven weken)

Niet alle leermiddelen in dit overzicht zijn vertaald in alle talen van gebieden die het algemeen leerplan 
volgen. Gelieve deze leermiddelen te gebruiken zodra het beschikbaar is. Neem contact op met het distri
butiecentrum als u vragen hebt over de beschikbaarheid van het materiaal.
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Organisatie Lesboeken en andere leermiddelen

Melchizedekse priesterschap 
en zustershulpvereniging

EErstE zondag
De Schriften; kerkelijke tijdschriften; Leidraad voor leidinggevenden in priesterschap 
en hulporganisaties (31178 120); Leidraad voor het gezin (31180 120); en 
andere goedgekeurde kerkelijke leermiddelen

twEEdE En dErdE zondag
Evangeliebeginselen, nieuwe uitgave (06195 120); vervolg van 2010. Als dit boek 
niet beschikbaar is, mag de vorige uitgave van Evangeliebeginselen (31110 120) 
worden gebruikt. De lessen behoren gegeven te worden in de volgorde van het boek.

ViErdE zondag
Alle lessen in het kader van ‘Leringen voor onze tijd’ zijn gebaseerd op toespraken 
uit het meest recente conferentienummer van de  Liahona (zie p. 6 van deze publi-
catie voor instructies over de keuze van toespraken). Als dit tijdschrift niet in uw taal 
beschikbaar is, gebruik dan de Boodschap van het Eerste Presidium en de Huisbe-
zoekboodschap.

VijfdE zondag
Onderwerpen en goedgekeurde kerkelijke leermiddelen uitgekozen door het 
gemeentepresidium

Aäronische priesterschap 
en jongevrouwen

EErstE, ViErdE En VijfdE zondag
Aäronische priesterschap 1 (34820 120) of Jongevrouwen 1 (34823 120). 
Geef de lessen twee jaar in de juiste volgorde, daarna herhalen. Als de lesboeken 
Aäronische priesterschap 1 en Jongevrouwen 1 niet beschikbaar zijn, gebruik dan 
Priesterschapsplichten en -zegeningen en De vrouw in de kerk voor de lessen op de 
eerste, vierde en vijfde zondag.

twEEdE En dErdE zondag
Priesterschapsplichten en -zegeningen, deel B (31112 120) of De vrouw in de kerk, 
deel B (31114 120)

Andere leermiddelen zijn de Schriften, kerkelijke tijdschriften; Mijn plicht jegens God 
vervullen: voor Aäronisch-priesterschapsdragers (06746 120); Jongevrouwen — 
persoonlijke vooruitgang (36035 120); Voor de kracht van de jeugd (36550 120); 
en Trouw aan het geloof (36863 120). 

Basisleerplan 2011
Wordt gebruikt in kleine units of daar waar de leermiddelen van het algemeen leerplan niet beschikbaar zijn
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Organisatie Lesboeken en andere leermiddelen

Jeugdwerk andErhalf t/m twEE jaar (KindErKamEr)
Ziet uw kleinen: kinderkamerboek (37108 120)

driE t/m Elf jaar (participatiEpEriodE)
Overzicht participatieperiode 2011: Ik weet dat de Schriften waar zijn 
(08635 120)

driE jaar
Jeugdwerk 1: Ik ben een kind van God (34969 120)

ViEr t/m zEVEn jaar
Jeugdwerk 3: Kies de goede weg B (34499 120)

acht t/m Elf jaar
Jeugdwerk 7: Het Nieuwe Testament  (34604 120)

Andere leermiddelen voor alle klassen zijn de kerkelijke tijdschriften, stripboeken 
over de Schriften, Evangelieplatenboek (06048 090), Kinderliedjes (34831 120), 
en de knipplatensets (aparte sets 1–10).

Zondagsschool twaalf t/m achttiEn jaar
Het Nieuwe Testament — lesboek voor de leerkracht Evangelieleer (35681 120)

VolwassEnEn
Het Nieuwe Testament — lesboek voor de leerkracht Evangelieleer (35681 120)

VolwassEnEn
Evangeliebeginselen, nieuwe uitgave (06195 120). Als dit boek niet beschikbaar 
is, mag de vorige uitgave van Evangeliebeginselen (31110 120) worden gebruikt. 
Deze cursus is voor onderzoekers, nieuwe leden, geheractiveerde leden en anderen 
die onderricht in de voornaamste evangelieleringen nodig hebben. De leerkracht kiest 
de volgorde van de lessen uit volgens de behoeften van de deelnemers aan de les.

Facultatieve cursussen Lesboeken en andere leermiddelen

Evangelieonderwijs Onderwijzen — geen grotere roeping (36123 120), pp. 185–239 (twaalf weken). 
In gebieden waar dit boek niet beschikbaar is, gebruikt u de Leidraad onderwijs 
(34595 120), pp. 21–22 (acht weken).

Huwelijk en gezin Huwelijk en gezin: leerkrachtenboek (35865 120)
Huwelijk en gezin: cursistenboek (36357 120)
(Zestien weken)

Niet alle leermiddelen in dit overzicht zijn vertaald in alle talen van gebieden die het basisleerplan 
volgen. Gelieve deze leermiddelen te gebruiken zodra ze beschikbaar zijn. Neem contact op met het 
distributiecentrum als u vragen hebt over de beschikbaarheid van het materiaal.

Nieuw
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    Instructies voor quorums en klassen op zondag
  Over de hele wereld begint het lesjaar op 1 januari. 
Gebruik de volgende aanwijzingen om de priesterschaps-
quorums en zondagse klassen te regelen.

   Melchizedekse priesterschap en zusters-
hulpvereniging
  Op de meeste zondagen bestuderen MP-broeders en 
ZHV-zusters dezelfde onderwerpen en hetzelfde mate-
riaal, hoewel zij afzonderlijk vergaderen.

   EERSTE ZONDAG.  De leidinggevenden van het ouder-
lingenquorum, de groep hogepriesters en de ZHV plan-
nen deze vergadering voor de eigen organisatie, en 
gebruiken daarin de leermiddelen voor de eerste zon-
dag, die op pp.  2  en  4  staan.

  Een lid van het quorumpresidium ouderlingen of de 
groepsleiding hogepriesters geeft les op de eerste zon-
dag. Quorum- en groepsleiders sporen de broeders in 
deze vergadering aan om actief bezig te zijn met hun 
priesterschapsplichten. Onderwerpen die aan de orde 
kunnen komen zijn huisonderwijs, priesterschapsver-
ordeningen en -zegens, sterken van huwelijk en gezin, 
hulpbetoon, zendingswerk, behoud van bekeerlingen, 
geestelijk en materieel welzijn, tempelwerk en fami-
liegeschiedenis. Quorum- en groepsleiders kunnen in 
de beschikbare tijd ook plannen hoe men anderen kan 
helpen, opdrachten geven en verslag laten uitbrengen 
over eerdere opdrachten.

  Op de eerste zondag wordt de les gegeven door een 
lid van het ZHV-presidium. Zij gebruikt de Schriften en 

goedgekeurd lesmateriaal van de kerk. In deze verga-
dering onderwijzen de ZHV-leidsters in de leer van het 
evangelie en sporen de zusters aan om actief betrokken 
te zijn bij het werk van de ZHV. Onderwerpen kunnen 
zijn de rol en taken van vrouwen in het evangelie, het 
huwelijk en het gezin sterken, huisbezoek, hulpbetoon, 
zendingswerk, heractivering, geestelijk en materieel 
welzijn, en tempelwerk en familiegeschiedenis. Ook kan 
er tijd worden uitgetrokken waarin de zusters hun getui-
genis kunnen geven.

   TWEEDE EN DERDE ZONDAG.  De MP-broeders en 
ZHV-zusters krijgen les uit de nieuwe  Evangeliebegin
selen  die tijdelijk de reeks  Leringen van kerkpresiden
ten  vervangt. De leidinggevenden kunnen zelf lesgeven, 
maar kunnen dat ook overlaten aan daarvoor aange-
stelde quorum-, groeps- of ZHV-leerkrachten. De lessen 
behoren doorgaans gegeven te worden in de volgorde 
van het lesboek.

  Leidinggevenden in het ouderlingenquorum, hogepries-
tersgroep en ZHV zien erop toe dat alle leden van acht-
tien jaar en ouder een exemplaar van het nieuwe lesboek 
 Evangeliebeginselen  ontvangen voor hun individuele 
studie. Leidinggevenden moedigen de deelnemers aan 
de les aan om hun boek mee naar de kerk te nemen.

  Als er een les uitvalt wegens een ringconferentie of een 
andere bijeenkomst, beslissen de ringpresident en de 
bisschoppen of de uitgevallen les op een andere zondag 
wordt gegeven.

   VIERDE ZONDAG — LERINGEN VOOR ONZE TIJD.
Alle lessen zijn gebaseerd op toespraken uit het meest 
recente conferentienummer van de     Liahona.  Die toe-
spraken staan ook (in veel talen) op  www.conference.
lds.org . De leidinggevenden kunnen zelf lesgeven, 
maar kunnen dat ook overlaten aan daarvoor aange-
stelde quorum-, groeps- of ZHV-leerkrachten. Ring-
presidenten kiezen de toespraken uit of delegeren 
de keuze van toespraken aan de bisschoppen. In de 
conferentie- uitgaven van de Liahona kunnen nadere 
instructies voorkomen.

   VIJFDE ZONDAG (INDIEN VAN TOEPASSING).  De 
bisschap legt het onderwerp voor deze vergadering 
vast. Daarbij baseren ze zich op de plaatselijke behoef-
ten. Op deze zondag kunnen het ouderlingenquorum 
en de groep hogepriesters samen of afzonderlijk verga-
deren, of ze kunnen samen met de ZHV vergaderen.
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    Aäronische priesterschap en jongevrouwen
  Doorgaans vergaderen de AP-quorums op zondag afzon-
derlijk. Maar als er weinig jongens van AP–leeftijd in de 
unit zijn, mogen de klassen ook gecombineerd worden. 
Dat geldt ook voor de JV-klassen. De Aäronische pries-
terschap en de jongevrouwen kunnen onder leiding van 
de bisschop af en toe samen een zondagse les volgen.

  De Aäronische priesterschap en de jongevrouwen krij-
gen les uit de lesboeken die op pp.  2  en  4  staan vermeld. 
De leidinggevenden kunnen de jongeren vragen om een 
deel van de les te geven.

    Jeugdwerk
  Leidinggevenden gaan bij de samenstelling van de 
jeugdwerkklassen uit van de leeftijd die de kinderen op 
1   januari hebben. Als er voldoende kinderen zijn, dient 
er voor elke leeftijdsgroep een klas te zijn. Als er onvol-
doende lokalen of leerkrachten zijn, kunnen bepaalde 
leeftijdsgroepen gecombineerd worden.

  Indien mogelijk dient er een kinderkamer te zijn voor 
kinderen die anderhalf worden. De ouders beslissen of 
hun kind naar de kinderkamer gaat of niet. Kinderen 
die op 1 januari twee jaar zijn, blijven tot eind 2011 in 
de kinderkamer. Kinderen die op 1 januari drie jaar zijn, 
gaan naar de Zonnestraaltjes of naar de jongste gecom-
bineerde klas.

  Kinderen krijgen les uit de lesboeken die op pp.  2  en  5  
staan vermeld.

  Waar nodig kunnen de jongere kinderen naar de Parti-
cipatieperiode gaan terwijl de oudere kinderen les krij-
gen. Halverwege de jeugdwerkperiode wisselen de twee 
groepen. Als er weinig jeugdwerkkinderen zijn, kunnen 
de twee groepen samen blijven. Als ze echter afzonder-
lijk blijven, wordt de participatieperiode voor oudere 
kinderen in de periode van de lessen voor de Aäroni-
sche priesterschap en de jongevrouwen gehouden.

  Kinderen die in de loop van het jaar twaalf worden, blij-
ven tot het begin van het volgend jaar tijdens de zon-
dagsschool in hun jeugdwerkklas. Maar tijdens de par-
ticipatieperiode gaan zij naar de vergadering van hun 
Aäronische-priesterschapsquorum of jongevrouwen-
klas.

    Zondagsschool
  De zondagsschool is voor alle leden die op 1 januari 
twaalf jaar of ouder zijn. Kinderen die in de loop van het 
jaar 12 worden, blijven in hun jeugdwerkklas tijdens de 
zondagsschool.

  Als er voldoende jongeren zijn, dient er voor elke leef-
tijdsgroep een klas te zijn. Als er onvoldoende lokalen 
of leerkrachten zijn, kunnen bepaalde leeftijdsgroepen 
gecombineerd worden.

  De zondagsschoolcursussen en de bijbehorende leer-
middelen staan op pp.  3  en  5 .

    Facultatieve cursussen
  Zie pp.  3  en  5  voor meer informatie over facultatieve 
cursussen. Deze cursussen worden naar behoefte op 
aanwijzing van de bisschap gegeven. Ze worden gehou-
den op tijden die de deelnemers goed uitkomen, bij-
voorbeeld tijdens de zondagsschool.

    Leden met beperkingen
  Leidinggevenden zorgen ervoor dat leden met beperkin-
gen weten dat er leermiddelen zijn die aan hun behoef-
ten zijn aangepast. Voor informatie over die leermid-
delen neemt u contact op met het distributiecentrum 
waaronder uw unit valt. Ook op  www.disabilities.lds.org  
vindt u nuttige informatie.
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Onderwijsverbetering
Leidinggevenden in priesterschap en hulporganisaties 
zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van het evange-
lieonderwijs in hun organisatie. Zij oriënteren nieuwe 
leerkrachten en geven voortdurend instructies en steun. 
Het zondagsschoolpresidium van de wijk stimuleert en 
assisteert de onderwijsverbetering in de wijk. Zij helpen 
de leidinggevenden in priesterschap en hulporganisaties 
bij de oriëntatie, instructie, en ondersteuning van de leer-
krachten. In de wijkraad wordt geregeld overleg gepleegd 
over hoe het evangelieonderwijs kan worden verbeterd.

Onderwijzen — geen grotere roeping (36123 120), is 
het naslagwerk voor onderwijsverbetering. In gebieden 
waar dit boek niet beschikbaar is, gebruiken units de 
Leidraad onderwijs (34595 120).

Leermiddelen voor thuis
De bisschop en leidinggevenden in de wijk zien erop toe 
dat alle leden op de hoogte zijn van en toegang hebben 
tot de volgende leermiddelen, voor zover die beschik-
baar zijn in de voertaal:

Schriften

Kerkelijke tijdschriften

Lofzangen (34832 120)

Het gezin: een proclamatie aan de wereld 
(35602 120)

De levende Christus: het getuigenis van de apostelen 
(36299 120)

Leidraad voor het gezin (31180 120)

Hulpboek voor de gezinsavond (31106 120)

Evangelieplatenboek (06048 090)

Trouw aan het geloof: evangeliewijzer (36863 120)

Ziet uw kleinen: kinderkamerboek (37108 120)

Visuele leermiddelen voor Oude Testament op dvd 
(00492)

Bereidt alle noodzakelijke dingen voor: gezins
financiën  (04007 120)

Bereidt alle noodzakelijke dingen voor: gezins
voorraad (04008 120)

Dit materiaal kunt u online bestellen op www.ldscatalog 
.com of bij het distributiecentrum waaronder uw unit valt. 
De Engelstalige uitgaven van veel van de leermiddelen 
kunnen bekeken, beluisterd of gedownload worden op 
www.GospelLibrary.lds.org.
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