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Organisatie Lesboeken en andere leermiddelen

Melchizedekse 
priesterschap 
en zustershulp
vereniging

EErstE zondag
de leidinggevenden in het ouderlingenquorum, de hogepriestersgroep en de zHV bepalen de onderwerpen. de leermiddelen bestaan 
uit: 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); het materiaal van de wereldwijde instructiebijeenkomsten voor leidinggevenden; 
de Leidraad voor het gezin (31180 120); overige goedgekeurde kerkelijke leermiddelen.

twEEdE En dErdE zondag
Leringen van kerkpresidenten: Joseph Fielding Smith (36907 120)
als dit boek niet verkrijgbaar is in uw taal, gebruikt u Priesterschapsplichten en zegeningen, deel B (31112 120) of De vrouw in de 
kerk, deel B (31114 120).

ViErdE zondag
Leringen voor onze tijd: alle lessen zijn gebaseerd op toespraken uit het meest recente conferentienummer van de Liahona.
als dit tijdschrift niet in uw taal beschikbaar is, gebruik dan de Boodschap van het Eerste Presidium en de Huisbezoekboodschap.

VijfdE zondag
de bisschap of het gemeentepresidium bepaalt de onderwerpen (zie opsomming onder ‘Eerste zondag’ voor te gebruiken 
leermiddelen)

Aäronische 
priesterschap en 
jongevrouwen

Kom hier, volg Mij: leermiddelen voor jongeren, online op lds .org/ youth/ learn.
als die leermiddelen niet in uw taal beschikbaar zijn, kunt u:
EErstE, ViErdE En VijfdE zondag
Aäronische priesterschap 1 (34820 120) of Jongevrouwen 1 (34823 120) gebruiken. als die boeken niet verkrijgbaar zijn, gebruikt u 
Priesterschapsplichten en zegeningen, deel A (31111 120) of De vrouw in de kerk, deel A (31113 120).
twEEdE En dErdE zondag
gebruik Priesterschapsplichten en -zegeningen, deel B (31112 120) of De vrouw in de kerk, deel B (31114 120).

Ni
eu

w 
in 

20
14

Hieronder staan alle leermiddelen voor de zondagse lessen in 2014, hoewel niet alles in alle talen beschikbaar is. De wijken en gemeenten zullen veel 
van deze leermiddelen al in hun bezit hebben. De nieuwe leermiddelen voor 2014 zijn gemarkeerd.

Instructies voor 
het leerplan 2014
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Organisatie Lesboeken en andere leermiddelen

Jeugdwerk 1,5–2 jaar (KindErKamEr)
Ziet uw kleinen: kinderkamerboek (37108 120)

3–11 jaar (ParticiPatiEPEriodE)
Overzicht participatieperiode 2014: Het gezin is eeuwig (10940 120)

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

4–7 jaar (Kgw 4–7)
Jeugdwerk 2: Kies de goede weg A (34484 120)

8–11 jaar (HELdEn 8–11)
Jeugdwerk 6: Het Oude Testament (34603 120)
als dit lesboek niet beschikbaar is, gebruikt u Jeugdwerk 4: Boek van Mormon (34594 120)

Zondagsschool 12–18 jaar
Kom hier, volg Mij: leermiddelen voor jongeren, online op lds .org/ youth/ learn.
als deze leermiddelen niet beschikbaar zijn, gebruikt u Het Oude Testament: lesboek voor de leerkracht Evangelieleer (35570 120).

VoLwassEnEn
Het Oude Testament: lesboek voor de leerkracht Evangelieleer (35570 120) en Het Oude Testament — gids voor de cursist  
(34592 120)
Evangeliebeginselen, herziene uitgave (06195 120), een cursus voor onderzoekers, nieuwe en terugkerende leden.
als de nieuwe uitgave van Evangeliebeginselen niet beschikbaar is in uw taal, gebruikt u de vorige uitgave (31110 120). 

Facultatieve 
cursussen (als 
de lesboeken 
beschikbaar zijn)

Lesboeken en andere leermiddelen

Tempelwerk en 
familiegeschiedenis

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

Voorbereiding op de 
tempel

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

Evangelieonderwijs Onderwijzen — geen grotere roeping (36123 120), pp. 185–239
als dit boek niet beschikbaar is in uw taal, gebruikt u de Leidraad onderwijs (34595 120).

Huwelijk en gezin Huwelijk en gezin: leerkrachtenboek (35865 120) en Huwelijk en gezin: cursistenboek (36357 120)
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Zie Handboek 2: de kerk besturen, 7.8.1 (Melchizedekse priesterschap); 9.4.1 (Zustershulpvereniging); 8.11 (Aäronische priesterschap); 10.6 (Jongevrouwen); 
11.4 (Jeugdwerk); 12.4 (Zondagsschool) voor meer informatie over het leerplan voor de zondag en het indelen van quorums en klassen.
Zie Handboek 2: de kerk besturen, 5.5, 12.5 voor informatie over het verbeteren van de evangeliestudie en het evangelieonderwijs.
Auditieve leermiddelen, in braille, in grote druk of ondertitelde leermiddelen kunt u bestellen op store .lds .org. U klikt door naar Materials for Those with 
Disabilities.


