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  Aan de bisschoppen en gemeentepresidenten
  U wordt verzocht om de onderstaande instructies door 
te nemen en deze publicatie vervolgens aan de zondags-
schoolpresident te overhandigen.

    Aan de zondagsschoolpresidenten
    •   U wordt verzocht om de onderstaande instructies door te 

nemen en deze te bespreken tijdens de volgende wijk- of 
gemeenteraad. Op   lds   .org/   manuals   kunt u de instructies 
bekijken en aanvullende exemplaren downloaden. 

    •   Vraag de leden van de wijkraad welke leermiddelen zij 
voor 2012 nodig hebben (houd er rekening mee dat in 
sommige gebieden van de kerk de leermiddelen auto-
matisch worden toegestuurd aan de wijk of gemeente).

    •   Nodig de leden van de wijkraad uit om leerkrachten erop 
te wijzen dat veel leermiddelen ook online beschikbaar 
zijn op   lds   .org/   manuals  .

    •   Leermiddelen in gedrukte vorm kunt u bestellen bij uw 
plaatselijke distributiecentrum of op   store   .lds   .org  .        

 INSTRUCTIES  voor het  LEERPLAN 2012 
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 ALGEMEEN LEERPLAN VOOR DE ZONDAG 2012
  Wordt gebruikt in gebieden waar de kerk een stevige basis heeft 

De meeste van deze leermiddelen kunt u online bekijken en downloaden op   lds   .org/   manuals  .

Leermiddelen in gedrukte vorm kunt u bestellen bij uw plaatselijke distributiecentrum of op   store   .lds   .org  .

 Organisatie  Lesboeken en andere leermiddelen 

 Melchizedekse 
priesterschap en 
zustershulpvereniging 

EERSTE ZONDAG 

  De  Schriften ;   Handboek 2: De kerk besturen   (08702 120);  kerkelijke tijdschriften ;   Dochters in mijn 

koninkrijk: de geschiedenis en het werk van de zustershulpvereniging   (06500 120);   Leidraad voor leiding-

gevenden in priesterschap en hulporganisaties   (31178 120); wereldwijde instructiebijeenkomsten voor 

leidinggevenden;   Leidraad voor het gezin   (31180 120); en andere goedgekeurde kerkelijke leermiddelen 

TWEEDE EN DERDE ZONDAG 

Leringen van kerkpresidenten: George Albert Smith   (36786 120) 

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 1   (34820 120)

Bronnenlijst Aäronische priesterschap 2012  (alleen online beschikbaar op   lds   .org/   manuals  )

Jongevrouwen 1   (34823 120)

Bronnenlijst jongevrouwen 2012  (alleen online beschikbaar op   lds   .org/   manuals  ) 

 Andere leermiddelen zijn de  kerkelijke tijdschriften ;   Vervulling van mijn plicht jegens God: voor Aäro-

nisch-priesterschapsdragers   (06746 120);   Jongevrouwen — persoonlijke vooruitgang   (36035 120); 

Voor de kracht van de jeugd   (36550 120);   Trouw aan het geloof   (36863 120);   Predik mijn evangelie   

(36617 120); en  Strength of Youth Media 2012 DVD.  

 Jeugdwerk ANDERHALF T/M TWEE JAAR (KINDERKAMER) 

Ziet uw kleinen: kinderkamerboek   (37108 120) 

DRIE T/M ELF JAAR (PARTICIPATIEPERIODE) 

    Overzicht participatieperiode 2012: Kies het goede   (08710 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 2: Kies de goede weg A   (34484 120) 

ACHT T/M ELF JAAR (HELDEN 8, 9, 10 EN 11) 

Jeugdwerk 4: Het Boek van Mormon   (34594 120) 

 Andere leermiddelen voor alle klassen zijn de  kerkelijke tijdschriften ;  stripboeken over de Schriften ;   Evan-

gelieplatenboek   (06048 090);   Kinderliedjes   (34831 120); en de knipplatensets (aparte sets 1–10). 
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 Organisatie  Lesboeken en andere leermiddelen 

 Zondagsschool TWAALF T/M DERTIEN JAAR 

    Voorbereiding op de verhoging — boek voor de leerkracht   (31384 120) 

  VEERTIEN T/M ACHTTIEN JAAR 

    Het Boek van Mormon — lesboek voor de leerkracht Evangelieleer   (35683 120)

    Het Boek van Mormon — gids voor de cursist   (35684 120) 

  VOLWASSENEN 

    Het Boek van Mormon — lesboek voor de leerkracht Evangelieleer   (35683 120)

    Het Boek van Mormon — gids voor de cursist   (35684 120) 

  VOLWASSENEN 

    Evangeliebeginselen,   nieuwe uitgave (06195 120). Deze cursus is voor onderzoekers, nieuwe leden, terug-

kerende minderactieve 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) 

 Huwelijk en gezin Huwelijk en gezin: leerkrachtenboek   (35865 120)

Huwelijk en gezin: cursistenboek   (36357 120)

  (Zestien weken) 

 Tempelwerk en 
familiegeschiedenis 

Instructor’s Guide to Temple and Family History Work   (35804)

Leidraad tempelwerk en familiegeschiedenis voor leden   (36795 120)

  (Zeven weken) 

 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 of online beschikbaar in alle talen van gebieden die het algemeen leerplan voor de zondag 
volgen. Gelieve deze leermiddelen te gebruiken zodra ze beschikbaar zijn.

Algemeen leerplan voor de zondag 2012
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 BASISLEERPLAN VOOR DE ZONDAG 2012
  Wordt gebruikt in gebieden waar de kerk recentelijk is georganiseerd of daar waar de leermiddelen van het 
algemeen leerplan voor de zondag  nog niet in een taal beschikbaar zijn. Als een ringpresident van mening is 
dat leden in bepaalde gebieden meer gebaat zijn bij het  basisleerplan voor de zondag , dan kan met toestem-
ming van het Presidium der Zeventig of het gebiedspresidium dit leerplan worden gebruikt in plaats van het 
algemeen leerplan voor de zondag . 

De meeste van deze leermiddelen kunt u online bekijken en downloaden op   lds   .org/   manuals  .

Leermiddelen in gedrukte vorm kunt u bestellen bij uw plaatselijke distributiecentrum of op   store   .lds   .org  .

 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 

    Priesterschapsplichten en -zegeningen, deel B   (31112 120)

    De vrouw in de kerk, deel B   (31114 120) 

  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 publicatie 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 huisbezoekboodschap. 

  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 in twee jaar en 

in de juiste volgorde, daarna herhalen. Als de lesboeken  Aäronische priesterschap 1  en  Jongevrouwen 

1  niet beschikbaar zijn, gebruik dan   Priesterschapsplichten en -zegeningen, deel A   (31111 120) en   De 

vrouw in de kerk, deel A   (31113 120) voor de lessen op de eerste, vierde en vijfde zondag. 

  TWEEDE EN DERDE ZONDAG 

    Priesterschapsplichten en -zegeningen, deel B   (31112 120)

    De vrouw in de kerk, deel B   (31114 120) 

 Andere leermiddelen zijn de  kerkelijke tijdschriften ;   Vervulling van mijn plicht jegens God: voor Aäro-

nisch-priesterschapsdragers   (06746 120);   Jongevrouwen — persoonlijke vooruitgang   (36035 120);   Voor 

de kracht van de jeugd   (36550 120); en   Trouw aan het geloof   (36863 120). 
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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 2012: Kies het goede   (08710 120) 

DRIE JAAR 

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

VIER T/M ZEVEN JAAR 

    Jeugdwerk 2: Kies de goede weg A   (34484 120) 

ACHT T/M ELF JAAR 

Jeugdwerk 4: Het Boek van Mormon   (34594 120) 

 Andere leermiddelen voor alle klassen zijn de  kerkelijke tijdschriften ;  stripboeken over de Schriften ;   Evan-

gelieplatenboek   (06048 090);   Kinderliedjes   (34831 120); en de knipplatensets (aparte sets 1–10). 

 Zondagsschool   TWAALF T/M ACHTTIEN JAAR 

    Het Boek van Mormon — Lesboek voor de leerkracht Evangelieleer   (35683 120) 

  VOLWASSENEN 

    Het Boek van Mormon — Lesboek voor de leerkracht Evangelieleer   (35683 120) 

  VOLWASSENEN 

    Evangeliebeginselen,   nieuwe uitgave (06195 120). Als dit boek niet beschikbaar is, mag de vorige uitgave 

van   Evangeliebeginselen   (31110 120) worden gebruikt. Als geen van beide boeken beschikbaar is, mag 

  Gospel Fundamentals   (31129) worden gebruikt. Deze cursus is voor onderzoekers, nieuwe leden, terugke-

rende minderactieve 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 of online beschikbaar in alle talen van gebieden die het basisleerplan voor de zondag volgen. 
Gelieve deze leermiddelen te gebruiken zodra ze beschikbaar zijn.        

Basisleerplan voor de zondag 2012
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  Over de hele wereld begint het lesjaar op 1 januari. 
Gebruik de volgende aanwijzingen om het onderwijs 
in de priesterschapsquorums en zondagse klassen te 
organiseren.

   Melchizedekse priesterschap en 
Zustershulpvereniging

  (Zie   Handboek 2: De kerk besturen  [2010], 7.8.1 ,  9.4.1 )

  Meestal bestuderen de MP-broeders en ZHV-zusters op 
zondag dezelfde onderwerpen en hetzelfde materiaal, 
hoewel zij afzonderlijk vergaderen.

   EERSTE ZONDAG.  De leidinggevenden van het ouder-
lingenquorum, de hogepriestersgroep en de ZHV plan-
nen deze vergadering voor hun eigen organisatie en 
gebruiken daarbij de leermiddelen voor de eerste zon-
dag, die worden genoemd op pp.  2  en  4 .

  Een lid van het quorumpresidium ouderlingen of van 
de groepsleiding hogepriesters geeft les op de eerste 
zondag. In deze vergadering onderwijzen de Melchi-
zedeks-priesterschapsdragers de broeders in de leer van 
het evangelie en sporen hen aan tot ijver in hun pries-
terschapstaken. De quorum- en groepsleiders bepalen 
onder leiding van de Geest de onderwerpen voor de 
les. Onderwerpen die aan de orde kunnen komen zijn 
huisonderwijs, priesterschapsverordeningen en –zegens, 
sterken van huwelijk en gezin, dienstbetoon, zendings-
werk, behoud van bekeerlingen, heractivering, geestelijk 
en materieel welzijn, familiegeschiedenis en tempelwerk. 
Quorum- en groepsleiders kunnen in de beschikbare tijd 
ook plannen hoe men anderen kan helpen, opdrachten 
geven en laten rapporteren over eerdere opdrachten.

  Een lid van het ZHV-presidium van de wijk geeft instruc-
tie op de eerste zondag. In deze bijeenkomst onderwij-
zen de ZHV-leidsters de zusters in de leer van het evan-
gelie en sporen zij hen aan tot ijver in het werk van de 
ZHV. De leden van het ZHV-presidium zoeken de leiding 
van de Geest bij het bepalen van onderwerpen voor de 
les. Mogelijke onderwerpen zijn: de rollen en taken van 
vrouwen in het evangelie, het sterken van huwelijk en 
gezin, huisbezoek, dienstbetoon, zendingswerk, behoud 
van bekeerlingen, heractivering, geestelijk en materi-
eel welzijn, tempelwerk en familiegeschiedenis, en de 
geschiedenis en doelen van de ZHV. Ook kan er tijd wor-
den uitgetrokken waarin de zusters hun getuigenis kun-
nen geven.

   TWEEDE EN DERDE ZONDAG.  De MP-broeders en 
ZHV-zusters krijgen les uit het boek  Leringen van kerk-
presidenten: George Albert Smith.  De les wordt gegeven 
door een leider of leerkracht van het quorum, de groep 
of de ZHV. De lessen worden doorgaans gegeven in de 
volgorde van het lesboek.

  De leiders van het ouderlingenquorum, de hogepriesters-
groep en de ZHV zorgen ervoor dat alle mannen in de 
wijk van 18 jaar en ouder een exemplaar van het boek 
 Leringen van kerkpresidenten: George Albert Smith  ont-
vangen voor individuele studie, ook als zij de bijeenkom-
sten niet kunnen bijwonen. De leiders moedigen de aan-
wezigen aan hun lesboek en waar mogelijk hun eigen 
exemplaar van de Schriften mee te nemen.

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

   VIERDE ZONDAG—LERINGEN VOOR ONZE TIJD.  
Deze lessen zijn gebaseerd op toespraken uit het recente 
conferentienummer van de    Liahona.  De toespraken zijn 
ook (in veel talen) online beschikbaar op   conference   .lds  
 .org  . De les wordt gegeven door een leider of leerkracht 
van het quorum, groep of ZHV. De ringpresident of bis-
schop kiest de toespraken uit. Nadere instructies vindt u 
in het conferentienummer van de Liahona.

   VIJFDE ZONDAG (INDIEN VAN TOEPASSING).  De 
bisschop kiest het onderwerp van de les, de leerkracht 
(doorgaans een lid van de wijk of ring), en of de ZHV-
zusters en Melchizedeks-priesterschapsdragers afzonder-
lijk of gezamenlijk bijeenkomen. 

    Aäronische priesterschap 
en jongevrouwen

  (Zie   Handboek 2,  8.11 ,  10.6 )

  Aäronische-priesterschapsquorums komen doorgaans 
afzonderlijk bijeen. In een wijk of gemeente met maar 
weinig jongemannen kunnen de quorums echter samen 
bijeenkomen voor de les. Dit geldt ook voor de jonge-
vrouwenklassen. De jongemannen en jongevrouwen 
kunnen op aanwijzing van de bisschop bij gelegenheid 
samen bijeenkomen voor de zondagse les.

  De jongemannen en jongevrouwen krijgen les uit de les-
boeken die staan vermeld op pp.  2  en  4 . De leiders kun-
nen de jongeren vragen om te helpen bij het lesgeven.

QUORUMS  en  KLASSEN OP ZONDAG
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    Jeugdwerk

  (Zie   Handboek 2,  11.4 )

  Leidinggevenden gaan bij de indeling van de jeugdwerk-
klassen uit van de leeftijd die de kinderen op 1 januari 
hebben. Als er voldoende kinderen zijn, dient er voor 
elke leeftijdsgroep een aparte klas te zijn. In een wijk of 
gemeente met onvoldoende leerkrachten of klaslokalen 
kunnen leeftijdsgroepen gecombineerd worden.

  Waar mogelijk dient er een kinderkamer te zijn voor kin-
deren die anderhalf worden. De ouders beslissen of hun 
kind daar naartoe gaat. Kinderen die op 1 januari twee 
jaar zijn, blijven tot het einde van 2012 in de kinderka-
mer. Kinderen die op 1 januari drie jaar zijn, gaan naar de 
Zonnestraaltjes of de jongste gecombineerde klas.

  De kinderen krijgen les uit de lesboeken die staan ver-
meld op pp.  2  en  5 .

  Waar mogelijk komen de jongere kinderen bijeen voor de 
participatieperiode terwijl de oudere kinderen naar hun 
klasjes gaan. Halverwege de jeugdwerkperiode wisselen 
de twee groepen. Als er weinig kinderen zijn, kunnen de 
twee groepen worden gecombineerd. Als ze gescheiden 
blijven, wordt de participatieperiode voor de oudere kin-
deren altijd 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, gaan 
tijdens de participatieperiode naar de vergadering van 
hun Aäronische-priesterschapsquorum of jongevrouwen-
klas. Tijdens de lesperiode van het jeugdwerk blijven de 
nieuwe twaalfjarigen doorgaans tot het einde van het 
jaar naar hun eigen jeugdwerkklas gaan. De bisschop en 
andere leidinggevenden in de wijk kunnen echter beslui-
ten dat deze twaalfjarigen meer gebaat zijn bij deelname 
aan de zondagsschoolklas voor twaalf- en dertienjarigen. 
De leidinggevenden nemen daarbij de behoeften van de 
kinderen en de tijd van het jaar waarin ieder kind twaalf 
wordt in overweging. Hun beslissing is van toepassing op 
alle kinderen die dat jaar twaalf worden.

    Zondagsschool

  (Zie   Handboek 2,  12.4 )

  De zondagsschool is voor alle leden die op 1 januari 
twaalf jaar of ouder zijn. De bisschop bepaalt in overleg 
met andere leidinggevenden in de wijk of kinderen die in 
de loop van het jaar twaalf worden naar hun eigen jeugd-
werkklas blijven gaan of meer gebaat zijn bij deelname 
aan de zondagsschoolklas voor twaalf- en dertienjarigen.

  Als er voldoende jongeren zijn, kan er voor elke leeftijds-
groep een aparte klas worden georganiseerd. In een wijk 
of gemeente met weinig jongeren of waar het aantal klas-
lokalen of leerkrachten beperkt is, kunnen jongerenklas-
sen samengevoegd worden. In elke wijk waar voldoende 
jonge alleenstaanden zijn, kan tijdens de zondagsschool-
periode een aparte klas voor hen georganiseerd worden. 

  De zondagsschoolcursussen en bijbehorende leermidde-
len staan vermeld op pp.  3  en  5 .

    Facultatieve cursussen

  Zie pp.  3  en  5  voor meer informatie over cursussen die 
facultatief zijn. Deze cursussen kunnen naar behoefte op 
aanwijzing van de bisschap worden gegeven. Ze worden 
gehouden op een tijd die de deelnemers goed uitkomt, 
bijvoorbeeld tijdens de zondagsschoolperiode.

    Leden met een handicap

  Leidinggevenden zorgen ervoor dat leden met een han-
dicap weten dat er kerkelijke leermiddelen beschikbaar 
zijn die aan hun behoeften zijn aangepast. Voor meer 
informatie over deze leermiddelen kunt u terecht bij uw 
plaatselijke distributiecentrum of op   store   .lds   .org  . Zie 
ook   disabilities   .lds   .org   voor meer nuttige informatie.

    Onderwijsverbetering

  (Zie   Handboek 2,  5.5 ,  12.5 ) 

  De leidinggevenden in priesterschap en hulporganisaties 
zijn er verantwoordelijk voor dat studie en onderwijs in 
hun organisatie worden verbeterd. Zij instrueren nieuwe 
leerkrachten en blijven zorgen voor instructie en assis-
tentie. De leden van het zondagsschoolpresidium van de 
wijk fungeren als deskundige inzake de verbetering van 
studie en onderwijs in de wijk. Op uitnodiging van de 
bisschap of leidinggevenden in priesterschap en hulpor-
ganisaties geven zij advies, instructie en assistentie. Zij 
helpen leidinggevenden bij de oriëntatie van pasgeroe-
pen leerkrachten en bij de verbetering van evangelie-
studie en -onderwijs in hun organisatie. In de wijkraad 
wordt geregeld overleg gepleegd over hoe het evangelie-
onderwijs 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).  

Quorums en klassen op zondag
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 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)

      Ons erfgoed: beknopte geschiedenis van De Kerk van 
Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen   
(35448 120)

      Voor de kracht van de jeugd   (36550 120)

      Trouw aan het geloof   (36863 120)

      Ziet uw kleinen: kinderkamerboek   (37108 120)

      Verhalen uit de Schriften   DVDs (06598 120)

      Laat deugd uw gedachten sieren   [over het probleem 
van pornografi e] (00460 120)

      Bereidt alle noodzakelijke dingen voor: gezinsfi nan-
ciën   (04007 120)

      Bereidt alle noodzakelijke dingen voor: gezinsvoor-
raad   (04008 120)  
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